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 16غ 735 ْذخ كورتتق اذ طع ةن16111312 01 1900 ا[طهأغ 21015501 (0. (ل.

 ”1هرحتعوب, اصمتوتسع 01 موت اصاعتتعوأ اح الع طلقأماتإت 01 طع (1153065ر

 ءدالعل محزن دعم مح ام اطع 1دعأا اطقخغ ةهططماتع اطع طتتاطأ ع 5

 مرعوعم أ م0 غ0 الدلع طرت 81هرحتك 1<. ]ءدانم 135 هع 01 مهتتأ 01 اطع 11

 2701101-05: طإت كغ آاحاح هل-] 21121, 210 ةانعوعذأاعل اطقغ 1 ماتطاتكال هل

 ءلتغمم هآ 1غ. 1 ادنعتت 0ع0ع0 غم د00مأغ اطتع 5انعععقاتمطر, 320 52117

 (طعغمدعال طع ![1طععدلتوب ه5 طع الدلع هتتاطمة عقر طع 120231211561101,

 136 01 طع آ220 عع (011ع«ءالمدر, 7735 هع هان غ0 ط[هقاععاا 1/1115ءاناتت 101
 ردت 5ع.  ةقاعتت ةمارمع ءم510ع همر, 210 ةعالتع 02 511 2

 هق 1 اطغعح طقلر 1 060مل غم ءءمرتملتعع طع مممطتت5عتامأ ا 1ةعولطتلعر

 غ6 200 هغ 1عدمأ هج آح0عع 01 ماتممعتت طهتتم عقر, 210 غ0 مالمغ اج 21 22262015

 داتعات 7221312215 ه5 2 56103: 01 طع طممصا1 ةءتتامأف 201020 طحاعاطأ 015105.

 1س هلع غم 1هعالتاوهنع :ءاععمعع 1 0ععئ0لعال غم طقكحع اطع ماتت ط عاتق 01

 اطع مدععو اطقعتتأعل 220 ءمعاجب طقاط انطع ماتت ع

 1م طع ةايصصتسعتت 01 2905 1 715160 اطع ظالما 11ه ىعسسمب ااطع 21

 ااطتهتتإ, اغطع انطتل عدول طاطتقتإت هغ طعالعطد, هل طع 8111068غوانع

 الهمس ملع, 5610160 طع ؟ةعامانك طحهتطا1 ةءتامأم 01 اطع 1117 01 1

 مرعتسع الع ز2عوتتق ى. 8. 44ه هان, 220 ه0 ءعغعمقألع م1055[:01, 310 آم
 هامع هز 0 مقعد طماع ممهطات5ع21مأق, ء0م16غ0 هذ مطممعتتقمطع0. 1
 5مماح [هاناح0 غاطقأ طع 771261005 اطعاتععد طع آلهلع دمها ةعتتامأ 210 1105

 ةططممل رعتتع 50 ماتطمعا0ا15 2120 50 ءعنعطقأكع اطقغ 1غ 1701110 1ع 715ءال
 16 جطدطصلماج حتت ماهتح 01 مانغا ع اطعام نط ه2 22262012, 50612117 5
 16 طععدسمع ءالعمغ اطقغ طع الدلع طممصات5ءتامأ طء1م2عع0 غم 2 01عءمعاجأ

 1عععمد]هزج طمس طع هاطعتتت. 8101 عمز عت, آنت طعتت 561103: ه0 هلح ءدجوتتت1-

 هلم 01 2 طممطات5ءتتا»أ 01 2 م0102 01 اطع 1111112507 (ا7 هلع 138)

 طقحع ءمصحتسععل طمع اطقغ دلال غاطغ ائاتتتم معدل 2231211511م15 01 طع 701:1

 يمد ءاتسع اطع 72:عدلت5 ى. 5. 440 ه2 31:ع 202121151مأ15 01 اطع 11111110501

 هنحل اطقت ؟8طقتعك عن طع عامتتماج 01 الدلع 236 غم اطع هدتعتصقل طمقتتتتح
 ههتمأ ه5 طع 1117701 هه-2 هبا, 1غ زك اطع هدلإت ططقتتتكعتتتمأ 01 15 م1-
 ا1ءان1ه1 عععممز هج ءمد7عاتسع اطع )عتق هن. 85. 654-495 اكطما712 10 ءاءلذأ ّدنح

 اكانتنممع هز: كصعت1 عد. 1 طقكحع طغت ع[متنع 0عع10عل غم مانطاتما طع 1عمائ0-

 لسمعغلتمم ه5 طلتك مممستت5ءتتامأ ه5 2 ؟دعولستلع ماتتتع ه0 هزصماعب, 20
 1دنعم ام مانطاتماط ه كتغعدل عءلتغماد ه5 طع ءمرتتعدمودلتص ع, 220 205511137
 ءدرتاتعتت, مدتتك هآ طع 14: هعدب, اندامع اطع طحماعتأهل 1 طقتتع «0116عاع0

 [هزخ اطلك مان1:م05ع. آه اطقغ ءلتغم 1 ةاطقلا ةعوعتتتع دلال كتغعدل 015-
7 



 ءتقولمجد هآ طع طمحفصات 5م, طع اذلع 05 طع ةتتغاطمات, ءاعبز طانغ 1 طقتنع

 اطمن عا 1غ ؟عا1 غم طحقلعع ه 1ع هونغ عام زنط "ععمتل 0 طع 7705: 3

 ةتنعلطمتت هل طع محمص ةعترمأ ؟طتعأال حقل, معمئ1225, طع 0هآ انوع 0 312]'

 اذ اطرتمحتحسد انطق هنتع 00غ م101ع5ذول ةطعولتنأاة.

1. 72155 50172 * 

 1ع 701*1117 هه-7 77107, هد '“ ![تسعمتخ 0[ طع ”[1ةطمعور' ز5ذ ه اتصل 0آ

 نمل عمذدول طتمأامدج لمدكم غم طع تصدع ه5 طع لعدتط ه5 15 هتتالطما“ انت ةء

 654. 1غ ]5 اص ةصصقلل سنع 1هرنحب عاكتسع 11207 ءعوعا 3:عوتت ةهنح 2ع0انتأ
 01 طع ؟ةتمانق 0ععابت:عرععق 01 اطقخغ )عدت. 1غ 15 5210 غ6 طقتتع ءماط»:ةععل
 هرتعتسملا 1هدعاجب ؟هاطتصستعد (معتتاطحمو5 طعاذعتت, ؟هاتازت مهتتاد). 1101 ذص اطع
 ؟هسمانك !1طمتتعد هآ اكدتممع الطع طماع هدئاع كمحكم اه هل اصعا لن

 طع زعوتت 534, 8115 طع ءيععماتم» 01 الطغع ةصصقلو 01 ةطواتغ 8117 763م,

 ركام اص 70210115 2221211511 ما5, ةمندع طغتتع ه0 ةماحع (طعتتع. طظاتغ 01
 طع مدت ه5 طع 7021 0ع70ع0 غ6 طع زئعدتتت 6-534ة54ر ]طع 7617 63

 [هد* طع طتقأغمدج# ه5 ىطتعا طع ةتتكطمت: طحتعاغ طع ءعمععاعال ام طقكع اع
 طعدأ ةهصل 1116و طمهاعتتمل, 120 122312115114 ءلقأف ا 11110معبي 7
 طع ظتغتماح 8ك دعاتس طقم ه طممصا1:ةءتتامأ 01 طع موقغ 01 آه 0

 (11هلازت هح “ طمتغمممعر“* اطاتغ 1:عدللإ, هه اهل طعانع 70611 مماطخق هان,

 2 ؟:عرتكعل ةهصل ءداقتععل ءلتغمب 01 طع هدتتاعتسمل) «م17عتتصسع طع 25

 654-577. 001 مهتتخ 05 اطنخ 1411:1507 17 ة1ع م055ءع55وء5 1570 ا00ةتحات-
 هعتمأم, همدع مرتعتسع ااطع 7عدتتق 529-466 هحل هع طععتسستسع زنط طع

 زعوتت روم. 11'طقنعوعتت, اطعصب طع 1:ع1ه1012 01 هاتتن 123121151101, آله16 236

 0 طع هأطغعتم طمهطصا15عتتمأم 01 طع 1117701 2,0111011-05 طمهتت اطعر 1غ >0 0137

 ©017عانذ أطع 7315 49 5-5 33 آم ع111517عر 116 1[ 3150 077 عاتق 05 135غ 3120 2051

 ]م0132 7:ع315, 534-654.“ 1/101 ع07عان, 101: اطغع 7315 وجدح76 امعآات-

 هلع, عم عدعجأ مل طب معوتتارت 2 نانههع1 01 طع م1عوعتا 20310115112
 الولع 36 15 طع هدلرت طممطا 1 5تمأ 01 ءاغطعت طع هتتاعتصقا هدع هأ طع 1]114/1-

 1هد07 اصمت ام كا. انت طمهطا15ءتتامأ 15 ءدل1ع0 هج طع كعوطتع 1ع-

 مهعع اطع ظكاعاطتل طدتخ هآ اطع 1117701 0111011-02, طاتأر 35 [31 35 77 1

 ةععر اطلق 0عداعسهأتم» طقم طم مدت عن ]هنن ةاعمتطعهتعع. 1[ 5
 رتغط اطع زتعوتت ه. 5. 4وور ؟طتعال طءععدتح 0ءامطعات 26, 2:2:0:-1عو5 طق
 جه زعمت ةلاعتت اطع ءم2مدقااما> 01 8دللج1م دق اعتطع 05 ] ءةتنكد] عتححمصا
 زا5 همهتتتهأتتع «مرعتتك اطع مع2100 05 طع عمدا 01 طع كتاتكد لت ع 5313و
 اطع 0عرءاممدمعما ه1 طع ممجىعن ه5 اذن دل طدثصر, طع ءقماتتتع 01 ] ءاتات-
 دداعسم طع 5د1دلنس, هضم ج11 طع ءعرعدغ5 مطتعال 2011050 اطقغ [عتتطاع

 طامرب غم طع (نطخافأكقاط 0017ءال. طم 15 هتحتقلو ءعاع70 10 2257, 1غ عاج

 : "هرم طع دعاك زد :ءعمجل أه اطغع 1417361 2017107-62: د20 آاك ةتتاطما, ءآ. 810 ءاكعاطتقالتتر

 6 ءدءعارشءلراع 2لعج هجوطقدءادعبت اها عع عطار 1701. 1, مج. 347, 348: هم !77انكاعصتعا0, ©ءدء]»ةء]ءاكدءلا 2227

 06+ 4هطع», 119.

 د اللغط طع ءيععمالمس ه2 طع ز:عمت5 584, وةور طع ةصصقأم هؤ مطتعط هدع انصقم»نص تأ عازت ه1

 (ءقكمم. 256



 معهد طع معت00 ه1 طع لتئدماتنمانك ء>0علت 02 01 طمانأ5 126, 1710, 5

 سلا طع معدمعتم طعتتعل, 521140 هد: طمتتع هاذ ثماتأأ 24, 1254. 115 5

 طعن ع[ مدتع هتنع طع ةنحصصقلو 01 2 طمموأ ا!صغعت:عواتصع 062100, 210 115 13201-

 [همععأو هغ هدمعع هم مدت عما. 1غ 15 اتتنع اطقم اطع ةانغ5*101 1[12عوأن 15 12 عا

 رص اطع انع5 ه1 دءطمامتتك هتحل ةءاتعتماتك 1عملعت5 طه ذص طع م0111
 طتئغمدج» ماتتتع هج ةزسصماعز طانغ طع !دغع 15 طب 7م طممعدطخ طماآلإت
 مععاعءأعلر ةنحع رجع طخ طحقتحتت هج ا1طغعانعواتسع 0عامتل عاطتسع اطع 11هدا عم

 هزلع ه5 طع هامات ه1 ااطع ءمصقتعأاو طعاسءعتح اطع 10110ءاتذ 01 طع 70

 مءاتعتممك. دن, تتعمد زك اطعدع طق طععج هطمتغعل, طع 770215 0114
 طقتجع اطععج ه5 طحتتعا ؟؟هلتع هدكتصع 6م اطغع لعاهتلك علكعاد هق ام م1عوعاعا5ر

 ةتتغطمت ور (عدعاطعتتور هل هاطغعتذ, هنصل 10ه: طع عالطص موعد 16 عاكتعد اطغم الطع

 طعوتن6 ه5 1ةامسصح زج طع اءاتاط ةهنحل لطتصاععماألطل ءعطخغاتت1 عذر هلل ةطخغم

 طع طعاتعأو هنمل كانمعتتد غل هدك ه1 15 هلطعتن عدد. 5 هددع ةءاععانمدق 1غ

 0هصفا ماجد عما طع ةنحتقلو 01 طع 7:عوهل5 532-496 دمه طع 101120 اح

 اطغع 1رعععنلعاا 065 182510112115 ع5 (70158065دز 1115/0113 ©115 (2 1111101126

 "1 هردمع 11

11. 18 1201 

 1 طع ةتتاطماتر ةونسصك 20-ط٠خص ىاتت ”*1- 110122121 ال ةكاتك طعن (01211عاملال

 طعح ؟ىاطلها1ةطر ءعمصصملو اعحمتو طب طع ةاتعطقتمع 01 51طأب اان دل

 ]ةنتكار 05 اطمتتم اح 8385020 0 2186 ى. 2. 1115 [داطعتت, [1ن5ةطح 20-]012و
 1705 2 ةاهتتع ه1 طع الزجتعتت 1 طلت اطوتتمر طم 11ععل طتست هنت ه0

 ءلتعدت عل. ع ممهتتتع0 طع 710010 لمت عطغعتت 015 طع ءءاعاتنةأعل

 ةعطماقتت ةتصل طتوؤمةهتح 1اطاح 31-]31121, ه0 ةععاطق 10 طقاتع 1ع 0
 جاع طع طلتخط هآ طتخ همز آلةماتك. ثغع هسصقت 1ةاعر طع 20) 1508 طائما1عاتأ
 نم طن طت5د محهتعتتتهل ععوصل 1 دخطعتت, تمدح طماط طع 5ةععاطق 0 قع
 رصطعتت76عل محتتعا» ه1 طتد (ةلعدأ. ظفلتطمان عاد 7ع اعدم 05 طلتك معوعطتمع
 هلأ ؟7ةتتامانك لططعد اح 2 12111212122 01 كالعذر 8عأ 1031235ءا15 7785 اطع 50ع2ع

 ه1 طع طمموأ 05 طلتك ةعاتكأ او. طلح 20016هص ام اطع 1117701 05-0111011,

 طع مدنمأع هاطعتم 101:اعقر 135 2 ءءاعط7 أعل ماتعدعطعات, 220 ةععاتطتق غ0 1237

 56000 طئتعط نص طع ءةاععج 05 مممتنع طقس هع 01 طع 21312)5 25٠
 181ع 0160 انج 18031235عا15 12 ]3121131

 111. 1282 اللطلا 01121

 ”1:طع مرععوعمغ ممم ةءتتمأ 15 هددع 01 طع ءمالععغماح تطمع طإت (ن0انحأ
 ]مصل طعنع, هل ممعوعدا عل غ6 الهلع انامل عتو1أإ7 طوب اطانت. 8101215 1ك

 ل ءداترم زم طع ةنصصتمعات 01 19ه0. 1غ 15 طماتصلر طعدتلإت طاتغ ةاتطسماتت, اص طع
 هعتعمستما مممسصعتت, 1غ 2 12ج 10 مان0غغءأ طع ءلعع. 1غ 15 711 عا> 0

 مهمعتت, ه0 طع ةزجع 01 طع 1عدك 15 هطواتأ 11152734 ةصعطعو. ةععمرلتصع
 6 طع طماع هد م2عع 52و, الطع ءمموتاصع 01 الطع ططقطا1 5ع 7735 121560

 آط ة. 85.794 (]وطتتقتإت و, 1392). ”1ط'طع طممطا15ءا1مأغ 15 2 ءدعءالعتل ءمت-
 نع



 لتمر طمعا اطعم هتتع هع -ةأةدلتسق طغعتتع حصل (طعتنع. ”['طلق 15 ءةمع-
 كمللوت طع ءممع زص (لطع انمزعات مه: 01 م38عع5 98-177 اصعااتو]9ع, 1عقان] أ

 زد 2 عمعوضنع» هزت اعود اطاتيسصتسع 01 ةمدحع 01 (اطغع 711

17. 2182 740051121111 

 ”[”طنو ؟هعوزصستلع طقف طععد متتعمدتتنعا طرت طع ماطمام-تاضع 2255.

 ”[*طع ءقمرخ طقم طععم 0 :عمدنملادعع طع غءعدجغ 01 طع طمهتتا 5ع ما, 17161011

 هع لسع غ0 "عدلعتت طع ؟هتتامانتك 5ط20عور 0ع1ععا5ر, هنحل ةادتطصق 01 اطع
 مدرمعت“. 1غ 15 هدلرت تعا طماعمعن, غم ءدلا هعمل مج غ6 اطع ةدعأ طق

 طع هرتنعتسمل ااطع لمنع هغ طع اطععتسستسع 01 ءدعات )631:5 21112315 153 75

 زد "عل, دك هتتع هلكم طع 6010 ممعيأ زص ماةهعاتعملا): ه11 ءهقعقر طع 005 ةأ

 طع علك هأآ اصعد ه5 ممعاتتإت هل ؟ةتتلماتك 70105 غم ؟طتعط 1غ 15 لعواتتعل
 غ6 ءدل1] همععتول جغعمغتمد. 1م ءءتاقتم ءهقع5 ه طاقعاع ةاعماكع 15 زعاصع
 [0معع0 طرت جه عل هدع. ثم ص هرنلعم غم ؟:ءمتتملدتعع اطتق ع0 طع ءموأ 01

 طع مادتثعد ه1 طقتتع طءوعد لماتط1عل, طتلع طع 7021 1011104 285
 طععمج ءءملعمع0 اطبغ [ئع طحمتنع انددطاع, 1غ 010 طمأغ ةععدد زا150521ع 0

 عم غ6 طع عامود ءعمعدقع. ثحر طم عمعت, طاقعلع انط اطع 0315 005 201
 ء«ةقعا طع تع يتغع هم وانة عاكلإت هم طع عل م0مان10, طغتتع طقق عع 2004
 10ه مدح ءعمتعمعع ه5 طع ءدلعم ه مطاع ةاصلتعدغكسع طع مدعع هد طتعاط

 طع ةصصقلو 01 طع 72110115 ):ع315 عاق
 31معاط تسع طقق طععر همعدغ 320 عتعدغ مدتصع (ةلععم اص ؟عدلتسع طع

 ممه15, طاتغر 8طنلع 1غ 15 طءاتعتتعل اطقغ ه طتعا 0عوعمعع 01 ةععات7 3ع 5
 طععر ةهئمتصسعل, 01 ءماتتدع ةمحع 005 حهتحل ممهتتاعذ 7111 طع هانت 7طعاع

 ممدع طءامدعر طلع هنطعتند طتعات هانعطغ غ0 2ممعوتت ةتتع ةطوعدأ. 18 عءال-

 طقمد (طغعنع هننع ةودمع 8طمر اتلكع هد ةءطمامتتاورب تعجل ه5 طع مدتغعت, زل

 [ءععا دعم كعل طقغ صه مطم معو زمطتع 1عم200ءانم2 م10015 5طمات1
 طقتتع غم طع عدل طاتغ دانعط ذك 120عع0 طع ءدفع. 111طماتغ ؟ذطتصع 0

 ءيووعوعموتع طع ةتطماتطغ 01 1011 ماتغ هج طع م10015, 226241012 1287 2ع

 مدهلع ه5 هدع لتق عم طتعال ممهلع مممتتع هز 1[عو5 انماناطاع, هعةمععاقلا

 هغ طع طءعتمصتصع. 1 طع دمع ماهغع ظتمسد ؟طتعاط اطع م2001 15 غ0 ع
 مصمم اطعتنع عتعر 01 ءمانتقعر 7731210115 طمعا ععا[ 05 1انأر 12 6

 اطعوعر طمرب معتم طع هداعمع 10 لتئةمعانتكط طعاجوعم 2 013 عما عدل

 ممتصغ هتصل د ةمععاع ه5 لثتت 7 ثع د طمهأاعتن 01 1ةعار هغ ظقتقأ اطعإت 010 20+
 ل0 دم هل منغطلعوودازت كنغ ممهصإ7 ل05 ه8 طع ماهغعر لغط ظعواتللد طق
 رىعمع دنع [عمرم ماعمفتسع. ”1'طقغ طع هيءاعسمعم 010 جمع ءدزإت (طغ غةقلع
 يتعاو# ممقمز طع اعممصعل ةمصم طع ةدعغ اطقغ 5ءرءاتهل ؟ءلاتكع0 غم ءماطح

 نصانع دغ طع هد هسا 1عأغ طع ءيؤئهطاتعطسعمغ مطعم طع ؟هعواستلع

 77385 طعتصسع م1عم213:ع0.*

 : ممرتممع طم قفنعك 14ه طع يمعتعمعع ه5 هنطعمس ملط ةةعوستاعو همهزت طع 2ءقعتعل م

 ةسمعأأع 5. 8مل ععند ممعقمعع ام طعع قمع ةدعونستتلع ءلتتمص هأ طع 84607-1]
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 1 متمط غم (طقصلع طع هتنغطم# ]ع5 05 الدلع اتمتع ءتنوزأإت, ع5مععاملل
 طعم[عودمر5 '1'هدحتعإت, 17هنج اكادتمع, هل 5ءطخكدا, 10ه: اطعتتت ![1طعتتدللاو# دص

 1هدصتصع 2 ؟ه1تمطاع مممستتدكتمأ هل معستأءا ادع 1غ 10 طع 2عم00110

 1ص 1جعوزطسلاع. 10 طع0ه1عودمت '1'هددنعوت 1 هنتم ؟انتاطعتت 120عااعل 10ه مقتطإ7

 دان دطاع هنعوعدنلمدك. 1هعطعت 1 لوط غم اطقصلع اطع هتتغطم1 115 01

 طع 8و ة1هعدعانسي طع 2001ءلدص آراطتةتتإت, طع ان017ءمو117 ط7

 هن آرعالعم, د20 طع 8اطا1هغطغوابع لدغ مطملع شهد: طع ما111ععع 01 561037-
 صعب ةطعزتت طمممصتان5ءتتامأ5 220 طقفكحتسع ءمماع5ذ هان مطمغهعذماطخ 01 طعم

 206. ثمل ءدمععادلاو» 00 1 لوط غم ءر22عوو طمإت 32721عع126002 01
 اطع ءماتتتاعدزت هرم اطتصلسعد5د ةطمتكم دمع طوب 11:. لل. 0. كالت, اطلت. 8. 1".
 مدمعلت0م2, 111. ىلا 8. (0011عز, ظ01ءووونن 0ع (©0عءزع, ة20 ط1. 1. 7.

 لازم طوال.

 1 1205 عءدأاز ةعدزذأاعل اح اطع ه1 ه5 :عدلتطع ةهتتل ءمدة:عءاتصسع اطع

 مممم15 طن آ2. لل. 2. 0005ءزنت. 1811. 1[. 28. 18100ع 2150 ة5515غع0 مع
 طوع مءءعدلتمع دمرمع 01 اطع غءدءغ زج ةعدتنعأب 10ه ءتتنما5. 1ةصهلاإلا م طحت

 11 عملك هل ءما1عدعانع5,ر 2201عووما: اماطعتتأ ططدصعت5 طاهتتمعتت هل 1.
 كا ىوصمسم 84111, طدامععأام» ه1 طع انصتكءتنوزاإ 01 (نطتعتعم 21عوؤر ]1 ةتم

 1م0عاطغع0 مد: اطعام مصقادسغ اصغعتنعوأ اص اطع 701:1 20 هد: اطعتتت 7211131
 ل تل ١

 لددسد اخنصفعم ]57511
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 | رنيرور فعول ريدوشت يسم تعنتماؤرؤصح ا يئلاسرمألا
 راد يل اهيل لئقتنا فيجب ملثم بجي ه ولا عينسلا ولا و ادخب نزع
 راوزدزيرل اح ياخ جرو فيلر ادم يو لارادام الخدو ءاكنملا
 زيلخاءلزخت فو ءلهاب يف ى لحي اع يع يخي نو هضيلغلا
 لايجاد ع دوال جدري كلذ اكو ولم يرجرل يرجو ربانملاو
 اس رضورخالا ورد اهح وشم د منوم بحاصو ع ناكل يبزملاذ ١
 رهاجم اعدولادب اعل اءهلرلاس اقل/نبههس اربع ّيرلا ءامع نيل يقم
 ماقاعة يوازن ويسافنعمجرحا» عطقتاو جال زور دكولا !مزح
 ريض الا علوحاضتبدو يلاغن مهاب وقس ايائاباص: نسبا

 نيل خوبشلا جما ءللاق يتلاوهو نويساقب نغ دوهلابو ١
 اسحرشو نيرلارخ ينك زب نجل )ل دغبس ا /ههاو ءدالا]
 فوغقلالاقف نويساق ير نع يزن ترامب ىجييرم ادلا ولاا عرش
 افق لإ نيرا زعز يرطب عوازن اذ هل >ر تق رييعصلاب هل ام بن
 خراتا م فهل! تشاو علاطلا لاو جيلا ضحاو لال عالا هبلإ|ةش)[يو نابل |! <ونلا فنيا يو لج مناف فور زعا نقلا

 اذ

 ٠ » هريرج لاو غيضو جيف ان سا ردجورابلا .
 ٠ ١ هنلخٍنرس | لع سابو ىو ٠ .٠

  9هبت ل )ل عور يح نيس و - ٠
 5 لت ب ريس >2

 ءامب نيسر ةودرأ ةراسرفص يرعب يانا ىف يس نم غارت ن اكو
 ملص نجا لأ الاول. وخز هه ةانسحا
 طاير ىو كاهل لد دارو لاك نع تافمياوبما
 ةنهذ فون و ذأ سر فما عرانتم انهىلو | ه
 تعغئورق رك : تالي د يخساهيلع زطيرروو هيما

 فيج .ةرهو ةياهسورتشكرحأ ةريولطعوازرو و هيلع
. 008 

2 

 مد 0



 انتماجلا بت اوجنماومجصب ماهل ب ىملح )ذا وش ادرلا ناكور ومالا ميدلع
 تحلق ظعولا ارنا اكيينيحلا باوك |وببل نيبربسملا اون اع
 فانان طييسسسب واهي تايون اطعاولا|زه بره شمد

 بكذا ناكمتا تحي بعدربكو خيو يطرق ناو ةعبنش ةلتقرمي
 : وعهورررل ايلا تفنإ ارم غامج إنجي معلقلا عزه اَملاب هراد نم
 وفل إو هامح باهبارهاصو هيلع بكاو عشابو ظعم ا نزل /
 كنب سوانلا ير مط معي سدا( واجر لازاجإ

 اعيد او وبا 0 م

 طل ماراعامل ادجازمبولالو مالاد بالانبججانئ نيؤطلا :نرك
 ٠ كلال عل طرت ناكو ة]ثظعا بزب هلتق ميقا ءطتقزم اياطقإ لع
 هاعزنلو هلت ءردلا ة رج عيفنأغ هيبقى وعلان كسبل هعلخلا
 يون لنمو ٍمصصف ماثلاإ اهيا برصو هعلعلا لتتف
 ' زبالضاغأم امان اوعريسلا بعرمسإو يضاشنر فكل نيرلإ وس عش
 مانيلا ارنع ماوزويرلابيطخزب يزاول فلا بستو يش نونذ
 :: اهل ولارببكاصضاوتم نايوكوللاو قشسرب ةريُبكن ينس د ووواد
 تاكو تكس الر وغن اعرزق ناوارحلي ذا هنا مع ةيبرياربرضك
 عادساو لتحل اكلم اهييزن بابل هن وبساق فدو قثسربزناذو
 فال ا داع ْمِْموُدِب امس ونوس او مكلاثل اهدسمل !

 َُ فيم ناكلم !وسبحرارجدؤشسري ]راسالا دو وادم انلا

 ١: تالي سي: »اع م دادجلي جب ثجبو ئتي ال عج ةحلقب
 ب نيب يرجرت نامل ماقاغداعو 2و قولا !سحر

 لاج/وزع عرحو دس ردجلو منيب لاو ةنتف بداوصاو اولا

 ضب سب ءارقلا ناب قشسربا ادن )ىلا سيرمرج نب نسوي
 ه كثلملاف !كجبوىمعرح|ىلخينوإو ٌلَْدلاو (قلاوارالوصانل)
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 بأ اها اهرارتسومطب يعالج ىفعبّ نرجد ضرالأ مت روطاران نابطكمنم

 هه هولا لاه !اوكس اصر إل ان فم ذاع نر حيبوزيللاغ
 اكابزعو ص احلل ىعاوعلقاوىانلا ب :ن ايرلارخا وطب نا عيوويلع
 سنو 5 ناورصلاوو بكل غد 2)وعرسور اسنلا و رلاظا | م هيلع

 انيمابش ا اناركس حصار برئيدوصو تابابجوكن نيرلا بؤ فن ٠
 لالإو زاطلشاوع قسإلا,بتلدو سيف !ين!نب نولينإب هصل|ؤتناو
 نياصلا هسررب ثحاو ايهاب كسلا تبزصو مكي ايإ بطضو هس ١
 قبواطما مندا و هالدارع نب ) ضّيرو نيرلاردب يف انلا
 بسلغنئ قبرشل امين يوس|و ما اوبا بيزو يراسا نيإ م ادررعصلا

 ها نسإو بزحلا نمر ابخالات ابو سوس ضو هحلقلا تح قش 9 1
 ب اك و هخالل لاو هيقيزو !زعنلس ا

 او يفاقناوريزولاس لجاو اجب كينبو فاضدالاو لرخلاوهمعاو
 نت[ يول ودا سسسح رخو سانا يدب دوك بدي نيب يب اولاو
 امج و و ورلا يحاصر لإ الع زب هعيو مورا نم

 اهل نحو قشمرب يلا تزهر همنب ف ئب ئيرل) جال صانل اكلم ا
 2 1 ةاضف اهانلتو ملثم يريم اوبك العر مظاوامظعالافتحا
 هذو قدس ب) هورلا نم ناماقألاو ابارعلاب باونلأو
 ابوس اولا اماسي داق ادور ةرعجو هزردطم
 دي لا واو جيديب مداقلخ هسا تإربنم الارق ناكوصعطظعاولا

 يَ هلزصخح ةيزعالا ب ظعبز اكوهلتق |ءاويرعو ورزق وسل 0

 تنل ونلبال شعوب نكرم ا: حرف هييوشكل عزخ افرك اح
 هس عْزكز اكو يرماسلا هل يصغن ىطإلا توبرجد قشسمد تورائ الف
 بصور وضوبر عجب نأ رراسلا رصد ناكو هبيفرسيل ابظعاولارحربو
 ا َن اك«قافملا ىممابالا كلت ربط ودعاهلو مالسؤب عقبلادل

 ارهجروعي مرج سادرو عهدع ها مينا دايز نيقناملا



 بوب. اصل)وريبرراوملانيياخدزفن اكدءكيكر ردع وهو قيالر لازم !شساعال
 مد هبله ب ضغو بد قلب نائامو جيرألا ب ان سيلو هاو ماخلا ا

 ”طمزالاالوجم ما افبلهل أب هتعض عا ممراب د يبا واسر زن هءالر نان نال اء نع

 نطارح املح| مس [صعسوإ و ورم]ذ اد اوحر اكرمل يلاغت سد ارضرن خا جل ع مو

 5 ىلصو نمو سرج و لاذ مدد جر جرت تتش ) لي عل ل ضغب افراعارئفلاب
 يروج اوويداحلا نسل ويمص لاورهن فلخز رئازع هسا
 احط زنو كسل نبي اررامانيدلاجيلخد مضرب امو
 ريوبملاعت ساو ماشلاركعاصومخو قيحجبا تيضدف برك ا تناكو
 يل دوم ازب ماطتلاو يلا دراملامرقو ماظن نح|ع عروما يرجي مإلسالا
 | اتصرباو مصبلاو اضاو لعل مالا اوصل و لماراو كام اووطو ىنهيملا
 نحو اصعنس ايل سيك صارل اب انراعالضاف ناكدم | كرر صو أنلا يف وينو نسمع طلاء الوأو فز تنبو ميو خم
 م درو سس ميدو رهاقثإ وصيف نافو نن اكوا شو لسب هيضولا
 اساء جوبا ئرلارمص نس وييوجّيب روم ا سريع ىلا رعس نازل
 15 فابرو نارها هلوةقيقحا كبي ىبطلاعروارب اع ارهزز اره ناكو

 ا حد نويساب ماوأو ماشد نكبك جو مدقو
 نملك نكاد عبور يرشب) اجو ارفملاىب عابر ينغليو هب اوصارمّرع امح

 00 او معيب يلا 1و اييملا اباسرعاملار وزنب

 الام ءوطعاو نطلا هبا مسح وزنا | ءآولم عنغعإو ناسي وون ع
 ١ هيومجرنروهيدجروراديرأمايالاض جنو بسس انفك اهايطع
 نج باجمل ا نفدو تادو (عوبل ردع ماقاو عر ]زو ريل إي ضْمديارتع
 نجرسرولو يف اخنس اضرزش انس يضرم نام لول ارعس نا مو
 بح 9 وس اير - ا

 3 0 ا[ لايتعلا
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 ها تحبش هملظ نم هتيعرزع و هلكاندم كلسرتم| اممدداو ه
 ها كح هرمإ يداوي ناررعتس ي اجزد اه دّس و دوسم اوزن»
 ىاكحتنبهبزجي او ةاضنلا ضاع ى حب عيصرلاو ل نخن نيزو#
 هاكاضواق اسامي توله | ى امهو امه[ ضيو بر

 واكلهرت مال الام تابزف عرشلاو ى ترشرفت افالا تبغ امج#

 1 ه نعي ربو هسااوبتارام#
 ورث نو و نع مإزع مهه نم و هب صيضخلا كالا لق اناو#

 رس وتساوي مناطملا نم 0 هلوهيلصا هنوارعىيو#

 0 عيسي مالورسم مافلخإتنوسساواوكعركّرألاو ه
 0 اّيساماو]ل ]و[ ناكوا , مانا ساو افرزواوجناكناه

 ه اكنءا او اًورح لوف ويْن امام , نرمي فاو قف ىضدرتم ه
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 طلو وم فب رصمو ةرعادلا ني مب عقجا تنكو هوطاوالاوح) هيلع خدااوذ
 ير دل بهو بايو يجو عنز نس نلوم نالرعو قرش !اوعربو
 همأتم ل ملاعتو من اجبوحائار لاق ظعاولاركارسل |ن رم نعي كحد
 الول يزعو كني الو بابل ]وانا وعزز قمل ) كحشساي ول لاغخ
 : بسس اذ كنب نحل هننعفشم كيو جلاس ايلوالا ضجن كسلبغ صح ه١
 نمد ع حار ىرثع عيار ىببمل ةلبل مذاغو تناكو تايوأمايإ اعد
 ناررورننابيزفضضدو حياسالا لع هتزانج كلو ةذارتلا سيل موب
 وس ديو هلا عو رو مقلخ فرش[ ع مها صو حو هدررخ او
 أوبميو جيجا اللا صو اهيبرميأ مخ سو نوشحلا سلا
 ٠ يوتعإع ةوايزاولتقو حور ئيع ]ريا اواجو نير افايمورطيرابد
 دالجيو ياعريار ندب ءارّجرر ضعت ناوحئم تح ةلئاقاومد اصو ىلا
 رص ومعبررركس] مجول اةنيانس اسس سوي طعالاوم] ساو زخاف
 طداراامناببصلاواسسدلااوناسوؤإبجلاو خوببلا طولت رائي د فلا ةباتسو
 رشي رإتغلا ل يىانلاض اخو تارملا قرشلإل ها عطتو طالخي او عجرو
 : ناجوبرجإع نورعلاةراقلانهصخإ يككسسصر تارنلإإ ا
 دارغب سو انلإر جالنت ئينامبو ةياهئالرحاو ناص ذر نيعسارو

 اشن ىسرتملل بئاكلارعسنب دين رلى شوو زيد و تسمم
 كيري عمو هير حا ونلاو نازملا زوو عالصلاو ريح ا ع نويساقب
 :: دووادص غلاء ]يعس) عاصلل ننكو طا ئحو بدالز اع عربووكلا
 / انتا طخ [بتكواررصٌم ف رشم )و ]رعاشنلضاف ايد ناو
 ىلع بهزلا ارك تندوكو  يحسس] عا صلا يف! اهم بتكو هباؤبو يرماسلا
 : حنس ايلا نه يعول ملك م)ق] ك كو نان قارحللا

 © © اكن واحا ير (مبووأدب » منج ئجإرجارلاكامإب .٠

 ,, ٠ هأكجرتوانكنانارتكناخ هامه هزيلاونزئيض عساه ه
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 كلاومال اننولربطرقلو تامملايف ذننعلو اضقخرب ةابحل ولع هقنس ناكانو
 نال االو ادله نءازخوب د جوبا مى ]خرلاو ىذعلاو تينا و يبل اور هاوجلاو
 رهعراثي د ىلا ش الا وشال ظ امة فتن | قفلت نورس م هنولقنياوماقاو
 بكازمدلج ىلا ةرشع ءلربجيوريرايلاومياقرصاد نعمل تناكيلا جدولا

 مات ههاوبهذاوريسب نايريإ عيج ا ةزمقزببوسمم ا لوط او ةسييفنلا ٠
 (هركورلالعوربع مقلخ فرس | ع ءددإ ]صو حو هسررمحاو ني قاب

 عالصرصانلاكلملا داعي ذب اين وعبر الاوزئس انتل | ةنسلا |
 مانلا11اربجو ةجبشلا نشات ل عدالملااو كو ىملب انو لحاسلاو هؤغئ نيرلا
 11 دولا نيلاهةذادو نكسع

 ييناانهزع اهروي ينلاو منسلا تي جرجو مهبببإب اسرلا ت ددزنوروههسو

 ملام اداطعا كبوسلاو كو اعلا اهيدر تي
 تءوبانإوننناسسسريتر عع زغتي راد فلا غي نها علّم |ياطفا عرنح
 ونرجو نرفقلا نيب هيلعاوحانو هبازع باث مالا وبلو غزهاعل|ر ميزت غلملا
 ارجو طاير دكرتلا برخا سس, بدو مظعل اين يلخ ما تفر ضن داوكيو
 يوحي ططللا نب ئاجلاطولوعواهولخا إو خرب زج اوبرا صح ااهناوو)
 ئرلإر دب حزنا سسسمببتو نرلإر رد يماقلا لا اهيوفا دار صم اشف زع

0 00 
 اكمطععالام ىلخو قشدرب حزد نر نبرلا ب رش ئامندو_حتحسصف
 1( اي ميزتل فنا سسسعب و نامل هساوغةددسب هنسرمأو
 يانا بهزياًوراعانب اعالضافاماماناكو يريم مإلس نيم ره نع
 ىلا بحاص يعاد م,عزحأيت جوداقفتاو كوللا طل اب ناكواني د
 هقئلازخارن او رعي ري لق بويا حلاصلا دنع رو عاد اهلين ةيره مك
 لا ]يلبي اورو ريثللاث رح اععو يبين دم ةعيسوطلارجغ نم
 اتقاو دروس عممع لحل يلا هبابس ناو غررش اسر ناكر فلام
 سفنلاكىالحإإ 2 عراكو خهافلا ب يظح ناك صب يلس ا ظفاطلو
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 از هنءانوعد لضم انهاهيلا عصحزقنيام نيرلاي غاملل لانا د لل
 نود ىواعلا وسحر هلق ادهاهيلاهببجا لانئاموب هيلعانيه
 سسفونبوهو مانم لا بوب عاملا كلما اب اهصا نم ةعاه يار لاف

 هليؤزاكرتالءال ل هبفاوعاربرل هملثسمل اهل اراص « مات قرش هولتق «
 , مشنالت ملم اوعصزف او احيو همك انلا لاه ليبلق نع هارتس
 ربان عابلَح مطب طتور حايل اجلا ديو هولتفمزاماملاهراثلاو قيبسلا
 عرزمرداوبعزبهواوليؤرلا ى سيفون ينو تحصش م دو ةرهلاب
 نعودببو وو ابرهاب برم, هازارباعافلص سحر بإن اكي لجركسع
 هس دير ناخةكوٍئع هاف [سمل ترج تاغنإ كج ناو فوركمملا
 ٠ ةريع ا اع امج هحيواجصجإع ناكام هئاإإ -سسصو لاثإكن ا

 كلان ناهي حور لف حبش ويرد اكمساوريبمب تيزرو ليتم محبو
 نحت برعرت نبيك ة كسب اذاو يسربجب حعزن نلتغ ير ءافقاو
 غيةرجح تربح انا لاق منا يتخلدو يسرد هبري ئببٍ كفوف تادزام ا
 ابد, ضم ل ارهسوص»ز خا قشسد»  يزعاروع او قشمو تخابلح
 ادلارنإب هبانو هسفن نع وبخجي ناك ا ماو تاماركك لذ ضرب اناكامواويك
 ريتش ةلتفلت قون | كبر كير ةونب اماو يل اخذ هدد 1س ات
 يات سيار ففن يراربالاجإ مهل! لوحرلا# خرق ناو ىراويال سيبو
 يواسلا بطلا نك او إو اسس شر ار افغ لزرل هذان هبند

 ملرجواهاو هنلود لاورل بسس ناكيرلاوصو نإ !بوباغاملاريزو
 20 نإوامو نيب لاهم جارا سنا محسن نيزسلا# ةّيرغن وليام ازركذرتو
 يفطصملا ةزيش مره غلإببو مالسالابزغستتب ناكلب !يرماسالو الم
 اهوبدللات سد ارصر ينل يوكل | ]حسا يبل ان | نخلبو جيوريلع هسالص
 تنافنالا اما نري كنتي كل صا ناكك بديا ع تيفو نر قو
 اه[ تلا هنرببصف ر حس يريم عكر والوهم ا والو هي ا] ب بزم
 .. ةهررلا اسيل اهحورب سا | عوق تش نا [رككر قو ::امسج نيصم#
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 ازل)ادو هوبا كيلا عمازكو كلذ بيبا ناوعلا ابو هيب اومزثكاى انلا
 اهيسور بزوبو عوشلامجؤكسا ذا ناكو هيبا|رالتخ حازكوك ل د هيب |نم
 ره أ مسإب هيب ك يلام يمسو هيرصلابل أ ذك يِبو (عطْقِيَف فيسلار
 اياطارعوزد نايورابكلاهبيا هليل ام. ناهإو لئامالار هدول ذارالا زو

 تضجرولا |! هاللي لخم)تناكو هم ىشحوتساف هل عيرل و وهاد هنا 5
 مثلت ناكو هنم تذاكر هاو او لام) بلطبو اهدرعم ثحدف ةزهاتلا ا
 يله سسلحم رح قرع عباس نيش الا مدن اكال هل نوكْو اولاذام لع
 صعب عطف عيب ماعنلآ: قبلا ير علا كيبل املا رض هير طامسلا
 مهنإراكل ل5 ميشبشحلا اولاقفيفِحرِح د عاصو حرب خروملقو هعباصا

 وعو مريب نيزملاهعدتسإو ةنيقب مونم تيب اال ساو هيهيلاالا ٠
 يلا مونهناف هببلعاولخرو ىدابأالإو هومر ضعبل مضعب لاف ضرع نب
 هسفنه رف باشنلاب هيرو حربلا وحن ربنلا و زفوان وبلا العا
 نيإم ا! نمحل | إاوجرا وعد كلسيرا ام ليو هربرمبل وع برهو
 انئااودحا هباجلامه ةنخ او لوركاسعلاو يفر يبجي نيعنطصي نم مييام

 همراج) امض اراظف إمي قلعتف باشنلاب هور جربلار ارعصام اكو خإب '*

 راوهؤملطاو عنا غل ام اريزناولافو نويسلإب ويا ىسببست دال لع
 دعس اق ةئيرا هل تق اوشنأب نيرلا ناكر همم هيلعاوفتلا اع اهعيبا

 كقراصل عر لوك سسسجح ويش | خشم زيرلا عا نب دوعسس ني 20
 ىلا د داعلا إ!!بهذ مداخل نحل اق بوب اصلا كلملاءإا نا

 عيسي هللذ نسحن | عم هقنخجي نم كبل ال | نم كوبزخو ىسبحلا
 مرر ةوقنخو ههداوضم مب امو ىيرنال) الؤهالا يس! داو عنتس اك كيلامم ا
 هيخابلعم|ة ملثم ظعا هبأولث,ولتف جنفا ولت يح علو لعوس ١
 صب ا/املعم هاني نال اكياعيائينرلا ماسجمالابإ حم

020 

 كلل



 دتنرل او معا نكس اوؤم متع اهرصحةحلتلا ديوث جنم امابا ؛المتنتس ةرللا2 ماقالو
 ماس ]وين اازونرزعي اسفلل هلورل بش اهابيتلاميقوسلا هاا ءدالوالاو

 رسانلا ك ليل ماهو تاو مسالا رروخب ىرؤيلا اههت ام سو

 مهجانس ىئ|ووهريربخو رزه ابعإركبلليطهيصاغلا كلما انهةماعالا هلابهو
 « يناتالببانرل اوم قاس نيم الع ةميزب)) تحّموامإو هباوصاو هشيازخو
 سل «رقتطو طاوورمعم ببر أمماشل|نيبلاط نم افئامشالنؤباراطتاو

 للتفو هريرساف هيلع ]ولم مول عولول ئرل وسم قاسم يرمقلا اصلا ولو

 نإيخلبفولو نرلازعيربئيييلاولول ئرلا ىو يملا ئيرلا اننض
 يزلا انه اباطفالانمم اغلا هبرخاتل هلتتنإللاكلعيإ !ىئرل اهب
 0 نادال! بل طاوضزاع او هفتماويضو كينان انلعجزو عانت نيتباهصيرخأب

 ايالفاو نرلإر عيل ةعامج مرطاجو هيلع هيب |كنل ام خيزبرعلا ضجبرماحت
 انس هيزيرنعلا نرسكو بلا ل عاوعطغغ فق او ناطا لا اره نيإإ!|ولاقو
 لنوم هزخاك باكل ةومرو هل اناعتتسو ةقيداتسإ رس نانا

 فطعزئو ماشلاي | هنا وراسو هباحأو دم امهم د ةعابجو يوربلا
 ,: وعرحاو موحرحأ نا جن عورس اكئيرل !2الصن لثعملا نلإ رع نويرصم ا

 ريرفازلاورصص بحاصنب ف رتسالاو ممقمل اهاخا !وزخاوركولم ا جاتولو
 هم حارج نم مثعل اني كولم ا جانت امو ني بلكل نابعاو ل يعيساةيلصلاو

 فيسلابررجو ٌؤ ضنا نيرلملا بو هب تايفيهقلا] ) لمح هب ناك
 ههالصهس| ل وسروع ن قبرشيإ حر تالاف لنْفاو واراواضرع :ةلباه نص

 ,. بموبإ عاصلا كمل ازيءاشر رف يقود ييسسسسس موو عوكرتد مجيربلع
 خرا كوتت امصخيل) وب اهذو ماشلاي ا هيرجي انركد رق لععملاب بقلبو
 ثوري نرأو بع مدره اهبإ اورهّيئساو هتعلطر ىانلان متو رهورئرزع
 ناكشا امهسصح,س هل تق عاوقئتاف هم بيولعلا ت درفت يابس ]وس

 ا|مصف عمس|ذ اذطاسل | عولجي ناك ق شم د ]ذر ال ىء| يغلب خنخ عم بد

 :. نعييحا هنا اسس ,ننو عشالوه خيصبريعبوهو زي بسركرب
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 مركب وع ئمام والبوطامالكركدو هنمطدو هلال جو نونو سا نوجد
 ناب بحاصؤيزعلا كلم ني صو سسسسح ميو هاش رؤي ملم لن
 اميئزفتعاو ايرعي ا علطقشمد علطارلذ ها هافنرصم نم ايزي
 بلح مزز علا كلم انى ويصانلا كلل! وخال[ عير سس كرو

 ايرعملاةيرفعلاو روج. ييدلا لامع ان قشسرريريإراثيا ”
 د[ اجو ماشجرؤراد ةوياسأ وشن دملا بول !كلملا ىااولزئاق
 وفجر رح الابر عباس تيس ا مموب اير اوإ !اولفتن ا ءرعضنلا زن
 نيرل |صاني اا! سبناوهويضصلا ب ا يب ارضال يسير تاثر حالا هج
 الضان كنيبابل يف اطول صام محلدلا ى مهاب ارهايملا ناكو يرضعلا

 فيورو جز. نرلا)اهجر اجاوب واولحرم باوالت ّحفو خارلا نم ١
 ماطساو موال لصا نم ماويخ تزخاوق شدو مدرك عورشملا للا
 تضف إو نادالاب ىد وي ىلعلار وهن ءلحدو حيود ع ثاناو
 امم نيزبرسصاعل نينا هنكلم تراكوو ئّسسرب بوبا عاملا مايا
 رعإٍ عيت هيرانلابولق بي بطو هعلعلإ مالا كلم اخ دره امأيأ
 ليزعلا كلما نء هاج هيبقعلاب لزان دوا صانلا للملا ناكوابس
 نداداوي ناكو هريبصلا ل زيزعلا ني بهو ملبللا كلن عرعن ابق
 كبلحيرصانلا هلا وتو[ اخذ ىل خفت [اصوم مزناكرق مهادط نم
 ناكن ابشن اندحلا ةليبل و اهرعوريرصو يرجيو يريسح ا م
 طرا قل نان فيي صانل دلل (ناوو نوباقل تصعيد ريواعصانلا
 اهرحال اوف| اعمل اقنع ب بس اونلخاواهيو قلفتعاو زئخدل
 رإلؤياةفن اف رعرد ىلا نيعبر ا موطعاف دار خب ]رؤمسد بلط ندا
 قوائم بانك اج يسال ملا نإ اذل اء صيرضف عرعر
 ك[اباكوووا عصاشلا يل )واعنا حلماجربخ او هبلعوول ىولاوش
 نكئووؤوخاروتس ماو ونيبطنب وميلعراش !ةلسلاا تلا اوركلأذ

 وضعف نم بوكو نضلخ نبتة طصتوها عم مرصت عوجشإو مود
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 / ٍ 3 / اضيادلم "ْ نأ
 ى 0 ٠" ديبي زئلا كاريململا نع و ميعاسشاناوئنتع اذا ه
 م دشوزاايوردا ثيبلا بحاسو و يكزنبوهو داون بلس ما « .

 5ث. ه ىلمجا ان اذن هواعبب نمإب ٠ يف ءكرجزمةايح او بعدا 2
 . ٠ لهل ضع موبي كرنع نم » لسجتاو سا تساماو ثناو .
 رمخل و يزشلا ليلا ناكيرل ١ طر]ريماقزبر لا ب مش نام ب ]| حصصصما
 لو هبحجتو هلا عوج ديو ابر رس ئلخ فرش يف ءددا صو دحر د
 نيب ىاصملاناكؤس ةليل] و غو ب امس و نوحير الا ومس انا خرسلا
 ٠ ىيسإاكسمئمالاءاش رو كلل جد بنة وشل ا منير لاو عرعلا
 بهذا يرلا هس دم الوب هاكيرون ل ثعلا باك وو فلا بام عرملان يإتفو

 وهو أش يد نربي هدد] بد لدم ا عرشب ميسوبو هدارذع ال خلا ايون رح اذع
 وشب (ميوصٌت !هساءئىداودغن ناو ثري كير ةهبباماو ماك يزعلا

 رضاظلا هيي كاع ب مددأ ساي ةناكع السا شين ليل اريلايياسلا سلا
 !؟ ئموايعلاىبباو مشد ككتساو س| تس ارؤ ناتح اذ نيل او عب
 ردود ور ليو أيي اكد تاهدلا ير ياو مسايتالاو دوم داو الار لعالا
 اقتل مالسالالعمسا معت هلوابلا ةنسلا لمس ميزا وري نامالد
 ععجاورعو اطملاونارعل١(نعجو عاللا اورو لأ الا انزيو نيازخلا
 ديج ناكدلكنبو قنع ب لك اوإجو لاخذ هددا الا مربصحي المنع قلخ
 ه١ ئجيوربس و امنإل يو اياعؤ كلا يطيل ) سيد ورعلايارالو قبح
 ةضفو ما اوماو م) املا مهاب اوكرب يللا ب ناكاطو انيب ان لمؤلا كلل ١
 مهرب دالي فيسلالنارو نيبلاط هراثا فرض نييراهطابم د
 ابن انلئق اهيدالاو اناصبصا الن ولاد يزخما مربلحر فو ليللاساع
 داو وبلا زع ثري يرسالاماو جلا يف هسنن ٍشلا نيريغ اذل] ينال
 *؟ عم ايركاعمارزخاو هانمان نأسالا لطوهنيم أ ل ىسيسرف الاول



 فطر قرب يركسع م] فيل اعلا ءقشسو لاوماَّقضناو فوت
 جيرفلا ب قت او ن لا: تقلع بلا نيولازذع موثسب نيدلا كيل اسم ا
 نيبزنييىاعافؤناعرجلاو قداتفإ صوربعو نيؤم اركسعي ا
 وخان شيل ىملا تو نرلاخ بطرد مظل موبلان اكو موري
 ًانحارر للام ضعب هعدو تدرج فاسو إوبكربإ الو قلك وا ادقناو
 هونوطط ىم ناكد برب هيلع ول هئداصن هياورلا ل طاقتلام

 هيض الوطو اسرع فيبدإرمدبجو يف ىيرتو س رولا ع عفوف مبئج ب
 اههيبذ اهزيكاوبنوو هيد انص|ورسكم هرادإ امكيلاماجو كولش
 باوبازْحإطايبرلاو مامر وزذ الولد طار هليصو هلاوما|ث بو

 دف حباب كد لكن اكو مهيلا مئاسحإو ليل ام ةيسيزن عش ايو هراد ١
 لئتقوندس اف انك عردلط و يتتش جادو لوتس صر مهل ايف تدلاو
 ةرهاملار اة ئكارحب ل عجوز ضاو يقي مكرم از موم م مايا, كل رج
 باكي وتو او اكل )زل اهيرخابوسإلا كر ناكئداد تيزعو
 نا نوب اهو ببن يعج يرعلا صو هب|ي ع نوفي هُسْزْحلا
 جيادل اي ا|سايغملا زيزو ميا هراد]ويزحارتطن مسرحا ]ظبي
 هيلع كو عباصإل ]جوا دورس يوب ناووترلورّرع نمر
 الون نئيالثو ثنايرووبرل ناو مليعلازعلا هلل معو ىانلا
 عيورامصلا نيلاخ كبل امد غاركسلا يلا هان نزويزسو
 انو يه رولا ضوعالوامهرد مطبيملو ملا نمند هشامت
 ئرولاوُح تانسج عج سل اد! ناكور ابد قلاودع:ن ص نقلا

 داء شبان سيبا الط, ل ومالا ق ننو ركسل ا وناكك ول طا وتب تابس
 هيونذوكازمنمار الل, نلن ا تيوركسحللهّسسايسو كارل ط تح نافاناب
 © © لحرس ٌمُسراعُس ئ رلازجمد

 .«٠ هربلأبو ببثم ايلا وتبر ءابرزعفريخهيتن ورع تيععأ *
 « هرشملا ان اكتاوويكس تخهديل نضفلاو كك وولا يطا 0
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 ركون هربعو مينْسإلا هادا |ر ابج (يظعا ريدم ناكر رهن امك يوما هرلو

 حيوا هباباعرخنام ساواول اذ بارعا قم غامج يف يكيسسسح
 ماجتيالو ءيس اناشاى بح |! ناكو بابك لال مح انهاه نب لون

 رياض نمئام هنا لحي ناكو سبه ريد: ءابابقي دو هيف وبطاج نآدحأ
 : مشد الن مإتق وصح كوول ةرا ]وكس هباعصاص او لان ره الن عام وو قح

 الخ نيك بول ( َةَعِع لح م)كن اكو ربحا داعل [لنقل/نكرلولو مورو

 هوو ييبجل) نحنا رلمإو جرح شن او عيخاونل يؤ ع لخن تناكف مخ مهيد
 موراتزحُم هلاعرىا طب اور لخجيي ناكو و بكري مدح هل نزعو مسج ]خي
 رووةرهافلإب :نيرعس احلا هدير ةيوبف تحل سالب قلعت ىزم اا
 0 هنوبؤح ]» تايحش نم فضلا ليلي نأ |نييرسلا هناغفاو انركذ

 ناك غويشلا غربا قسوب نيرلازف فوت يو تصف انركئاميلع
 برب ن حاصلا ون الو سائلا 0 اد) ريتا

 يزرع إم حقشمو مزئامل ناكر هوقلاخ امل باجاوإو خنساو كلا ل١
 لخرو ةماساراد اًنكاس ناكو قشسد عاب تسلجت ىولغل جلاسو

 “ يكويلااهرجبان ىلإ ئرلارك ايءللافوساخلاىبداملا يلع
 امك نام ونجل إ) كنفبس المساو ئرلاد اع اب يس ا

 هدداربعد اولا نو باكي يحنراو بيسي ئيلازخ مرش لاق
 ثامناما |و نيس ام امهينج ةبائج نيضو عبرا نع مؤ ىاقلا

 ةعامج ثحبو سال انحاء ك لم مان يلا نيولارحت مام ويا
 20 هلتقإءاويرعو نيرلار خخ دج ادشحو هاش نون ومع صحا ؛
 امئاو كإ 1| عيطيبامان) لاقدر باكا او|دالاء بعدت ان هراداوبمند
 نااورزتعاواونلغ دالبل !إسيو ىلو يجي حير انسان ري]زغحأ
 يل ] حاملا ك يلام مدع اسجزيجحو نابع نسحم مدان ا كنز مهتسم ا
 كامل ارهعيوسهواقمهي ]روس ا ىلتين تعم ا ايوا قشسد
 كتف تلو ينو مسفنلركسعلا تحرم يلا نابل نيلصإوم ا



 مالدي نيرلاياتسقو عيربا نيبوكوالاو هنسرئنر ساد قف ةنلم نام نشب عوف
 يب ةعاساوممننررَف اءاركصا وهب نيا بوب املا سس اع

 زرت اكو مالسالا جي ينعب فيحملا | هالاركسعلا نين مالو جمالا يدب
 ناالو عع جاني له)اعولو هسنن ين حاصلا اهرساورعجإ اءارلكان م
 اوقفت عيبطافل اونلذ باب نيركسعلاو نشل ازيريوجو بإب نم عملا جت ؛

 هكرابصاة ف اعابجا.اطع ةارع ةامحط ايمو ل ها وجو نيله از جاو عبس

 هرهاقلا وليف م هيمزش هيد نوشيجبايرممل انو ناكو لاقط ااوانلا
 سلخ مأك ئاكو عروصمم ا بوي اصلا نا. نايعس نهءؤضنلا هبل و
 دب مونزكطاسلاو ملا ريل هرلا نايس ريغت لن ومالا ورم ايشد دنع
 كلا ابو هيلارحا لوبا ضرمزاطللا لومت شوركم يطمالاو
 © ةييوبا حاصاركولماباظغ) انيكئصحي ا بري عاصلان اشري يعم ا
 لو, ىشط حل انثي لمي او هسئنير لاو ةبيوبل | كلسو ايكو صح نهب
 بلا نإ ل اومالا ماطعاو ومش ارلإ ياء لَو ناضيبر خا ب قشمد يلا

 يهظع عمو تناكقرختلا يذق هفشنالابرإللا ينيج دتساو خاف "٠
 لتقف نات از, نيبلارف عحرمويلمرلام ا عزعلا] وو عوضتم اإام
 لتصت عرفلاٍلعاو داعن نول ل ا تحل م ميديا نيب نيوكاسعلا تمزننباو
 ةوبسوش رب ماق) ناد ] وا يرون ما )راسو هلم ظع ةلتشس مرنم
 رثع عباسو [نوجوناضير نم ورراحلا جا خد ليف و ايوب لنيشعو

 تتار تناله ليل وساع ااذلش 4
 دموسسا خنرريربمكىانلاو كإم اروي هئاعملب هيالؤلا

 جلاططلا كلما ميمو تك كا
 هبفلواهبادندو عزهافلاب مِنَ ثالئءتسيوعدلو لءاكلاربج ني بيري
 نإلالو هل ماب لوص حماقاف قرسلا لارا أرب هوب همن كن ولا مكي

 الخ ددّربعإ هد ك]بالوم انركؤام ول يرجو اذيكئصح اطعام 5
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 هدأ صو نحو ههدررجلر ين |هزويس هاشيرزب نلوو هكيلامإتتك مئونلح
 ناتو وعيرإلاو ىداسلا م ممسل |[ يم بجو اورج هولخث شايع
 0 اصير هذح اصول وشدد يد بريا حاصلا سون ميمو
 صلت ىلا لظعمل يزل از طابو زن علف يش اررزع هل ناكئ زائل ب يدانو
 « جربو حاصلا هيب سيصل اند صقاولار روش زيود حو ما ناكاماونعاو
 مثواه وتس ال اقو يئبخا لرملخ ال م جر وبلا ثاغتسا ةذح كررذص
 اهعابف ملغبلا أو وسكنت هلع ننس بيس انفاس يب طعب
 كبيا نيرلارعإح اسس ردو كيد يمل انف ويس إو مرد ةياهبسب
 اسر ث رانا كف يعماو تس ةنس فل ييو يول تغةرهاقلا [يملظعما
 ٠١ ءانصو ٌعبادواببؤيإ ثم اوارقفلل عارو قشسد ماج وورش دودم لا نذر محا
 كإل ا جون اسر تواتر اميراخ بوب اصلا يل اوبك ءويكل اوماو
 ى ئرلإ امج !يوباملاصلا با دروو بطي ا ركلا دوو اد صانلا

 تكراغروؤي ئيهّقوتي فَلا ناتسرج طقوهماسإراد باركرشي
 ئضرمان زن حماس م سرر يلا كت مملاورارلا بيزا
 '' الام عاطعإو ضال يراجي بوياغاصلابإ ا دكركلا |بيرععيإ ا دكركلا
 ثحبو رون أكرم عيميو صانلام]و تنانيو هدالو]و لعل لابع هّسورحاو
 ايسر نواب كاشيو هحكساورياخ ور هاوعور اثير لاء اريلا
 ركاسملاو جثماني نيلاَرخح م ناكو لوالي وسير طايسد عرمان متت
 ينس إلها نايع/ نبق دشسس مروضمل لع اصلان أكو )و ارترضو عشار يجز
 20 رمااذو يلوالا نسل يرجام مريلع يرجي افوح نوفابلا بهو اسمن
 ناخد زول اونفوحاو اويره هوزماو كاسع ناكاذا انجن اماول نم يخنشب
 دلوهلو شنح ناك رومنس نزلا جن اكو يس ان حي شيام
 لائق حاصلا غليو هلبق يوُمْنْس ا هعدإب هوب! لاغف عروص مالا نسحاىئم

 بقر |إءارعدو رماينلا كحل الع تاواول عفن هبت يزف لوصنش ١/1)
 :: ءيلعاووبمل جدلان م] يس اذن هذتغاووأرا هليل امن |ينغلبو
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 ئاعاشلاو نويسا نمو وال يد اهجيف هنافر تايوربكلا ثيدح
 بصعتبالواهيرفي بهازملا بج اوراعاورو أرب اعاده قضم الضان ناك
 ناكوابش فافوالا ملكا كو اين داو بصس لع رح| حار ايو بهزميلع
 :تالوامامح لد الو ظف الس ىذا أو ن]روحي ل عرزت ةر اك نس وَتْس
 ماشبابراكرا لتر بذكر يَحلع ناكو عمع)وطايرسبل ةمامعو بؤس هل ناكو
 فلول تف اسسابوو منغ يرطي هلداجدوا رهو هلئ اب نم
 يوم حالصلا ون زيراحم 3 ركل ا ا كر
 ىءانلا جياوحأ يو جياسملا نيوز زل ١ بالام ]وبحر 1 بودل ٍْ

 هريينم هزصلُخ صعز هسيبحرو بق بوبا لصلا ناكك يراساليزغسير
 ماسلا و[ تمن لام ل قوما لوئبانطتن اكو ندباهو ىتئايص حلاصلا ى ُدص صال تمجد لاو أيتللامجب 0

 ئرل ١2 اننب وحس يلا دعسركد بوب !ييرلا ع حامل احا لماكلاا نب
 كنس نس )وس سان و تسل انو يروم مويا جس
 كروشلايل هاننو لداعا اوروبا اخاّاصل ازبج ياتو ئيعداو

 لويبزاطلسل سس ايو ىبحل ا هيلع ةرؤ نسحم مداح اريل ش حبو
 كيوتل قولت نارين درا نأ يس امم كابول ايلا كحاور ئدبأل
 6 عوج كّمع تاك لورد انتوا ابا راني امك

 نيل هيلع اوظرو كيل امئتال رخام عوساوبد لاق بوباحلاصلا

 هسفؤنس دنا اوربإناو هب هوفلعو ل عر نشد هوغنح لوسي راع باث
 هببلع صب نار حارسا جبرلو ايرخلا ضعب ل شم هانم او جرحاو
 نا تضل هلورلا سم ةنرز دوغب دو هدصب لوح كيب ا

 2 مكب اضفرم | يث رحا هيلع مكاو هب اًسْخيف نيجياليدلا ل رحلا رككلا هننإ
 يكب بس ناب عش ىضد يؤم منال بوبا ني طرول هئاق هب اصماو
 ل اههنيجب نيعبراو تيس )وسو عوحا ضو ةنياننسد

 سوكوفاذا نار جبور زو ]و زارتحالاىشالوربحلا ميم هسفنب قاد:
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 9 رعش ريبونتلم بنكو
 م هلكارملادبرب ٍيِيَرلاٍلع هلق ف ريدر عسل راض ث درا اذا ٠
 ه ليعإلو لوبا ميلايلا اهم هول عام تنا اين سايلازسو ٠
 2 تسل أذنت نرل !ءىس هانر و سس اذ 1

 5 ل ه ىزاهئرلا بط ب تلح هربت بارت هل الا ىورالاو
 ١ ئز اه او يناح ا كل اكو ه نوع نانج كبلم ا كنكس اد ه
 ه يز اوم ةيرثلا كلام هادوكو هنركحم ىابلا تلشم و
 « ٠" يزاربلا مو نرفلاديبم ه ىرفملا للملا ياانلا تنكو ه
 ٠ 2 هكزاؤتمايوريسإب نعلبوه ف رش س يباب رئي

 0 ىلع هسارإ دو عدحو هدد كلو فنار جر ير اع ئيرل 1 [ن َعوهس تنزع |
 ايسرروعتدالا اوم سوأسلاة سل أسس مودع هَلْ نشا

 ثسوب ماعلا كلم ا حصخرطساب لم بحاص يوم نش إلا ض باث مينو
 لمجو ثس در ا مم بويا اصلا ير تو بلح بحاص_زوعلا ن لإ ) نب
 يللا قيجانل اذ نيح القل ار خيو صم ا حي نب نيلازغ عيركاسملا
 15 مترد نلا ,يلع مر خبه عميل امهرد نورد عا حروع بولجياؤن اهم صيح
 باحر كسع رج رمح لقي جازم ااوضيو ءلها برهو ماشلا بع
 نيقيفلاريزخزم ماشلاب ار دابل نرلا ب ين اء صقيلع موراقل لا
 يبا بوبا حاصلا ءاعوؤشمو يلإييؤشسرلاو يلح !نييبلخنا درو
 لرعلازب نيل ة مروه يلاجيلو نر ل كصف ةذحب تعم
 ,, ةامؤْوفلاة رس ةنسلاءزه يبو يرسلا عجل لرعو ئتسر ءيبح

 نفوللا .ساوبعو ابا ثتامالعان لع ناو يسم ا ماما يئغلاررع
 بعير |يْملاو الضان [ِدْيْير وصلا مل ساه اص ن اهورإ بهل بيطعو ع ىلإ نب
 ابباعاح اصالضانن اكيراجلاوسشلاوبايرزمل ا شح ا سار رعبا رصاولا
 : عجسو قلاو عمو بنكلا ارب تنةدو عاج دنع جاب ثيم رادرمارهاز
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 ه انقتب ناكامدحإ هس اداطعوازغلاو نيبنرح او (ئلاوالعلا ئيي منبت
 مظع تائرصلاونكز اكّملو ناينلاب لاعالاو ثاهسدلا شراهل اناوه إيدي
 رآَاتسايباضونروطلا اعني ةاقص حيستسيو معلا اتش |تالعلا
 :سعلت هاطعإو الو الا لع يرن ب حوا امد ارسل او ممل نسون سرمظو
 مذا يلو تآولعسلاو ينل نير عن رد طوكر ياي [ب ماهو دضوص
 هسارصر بويا و نامْيلا دزسل اة ئب تيك ييجاراو عيسي تام
 نكاما غزتيفو رك مفو يز اغلا بش فن يو ل سصم (,لع
 ةياتجك ركنا ةدساورلاي هب تعّمجا )د اوحامرش عاج اكو
 فلج اوحاوا دوبرشس موب ناهواميرلا مايلي امال خيل امص اقاناو
 ولعب انركد دو ناياكتلا عمر احش الأ د شنب هبط ,ظنح ناكو
 لماولا ولن سسسسل اذ ويلا جيري ولا جانت دوعس بلا روس ح4
 ملش م نرلا السل عمري كسعب ةبيانيو نيب البو نجس! نسي ناوئلا
 وزن بص اذق دوا جم (نا كلم ا هرّمعو هرلع ابوي كحد بسلا
 ائانغات ريع عار معتم او نيام ال تافا نا ب اهددوح برع حورس

 ئرلا باه ئرشنإو نرلا وس سف اد كانو ا ةجاالث يلع 20

 « «رببش تاواينرلا ض١ ل مص سلاج كنا مإبإل بجي نيو
 * هربت عولقلاو ىولج ب ه ةئيفسربيسكارهاب كيش » ٠
 ع *ةماساريشساو بسلا 00

 ه منعا انت ركوايلامب ه تير سيجائيفنلاالوو ٠
 هفرغتن ورعب اسلاك ادم ه انوامل انعنيءابأ] كمن ه
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 وباور ورتلاب بتلملا طب وكسالاجاتلاو نايرتسل! بيلا ناو
 بيدخل ءاعلا ع رضاو بسنخم ا بدا ,او حسا كولم تاماشلا
 يح لا اشيزكلؤب اولا لور وراثالا تيب فاق شس د عاج مر انإ) ترب
 لفن هيا ا نير وكذملا ةعامجل ل هح بشدو بر وسد عماجي باطما
 : انك عنا ف اً ل معيس] حاصلا ك لإ !صاوخ مبا بوي املايا
 مار امتخا بسحو اف] عني ااولصوالو قسد خا يل وإلا غيوم ب
 قشمر يلا بويا ةانررعننوئابلاداعو بستنح ايد(/ ندع
 هادصريرادةيكيبا ئرلازع معا رعقلا يذ نرثعدلائ و
 هئاع اول يجسارنعزب ب> نمل أد ازد اوعصو حورطمْ ند لؤي
 : رمل الجناس هوربحاد بوبا حاملا )وبنك ن وزحام وتر لع
 تيوب /لاق هنأ لبو يؤ فنغاف ب لوصراد لزناو طرملا ع
 يباع تاتهضصم ار لرام] واو ئييبلح ايلا تجد ى)لاوما

 فايداتول نبل عرلم يتسم سا نام لربح
 قحاهدج ركب بو يردعز حا اذه لاقو صرإلل١ يو ضن
 , ىبااساربعلاوبارعا عيار يحرساع هنيلابنريلا بابب ناد
 بهد بح كورا رزئلا هب بعلو نأو )او لرلا يازد حوم
 عسزف همأز ابل يراو هساظع نع همحرخن اف هو يع اداري صبل | ده
 لدن لاوما ريع تسل اقو هننيشادع يس نرلازحب مهاربا
 رورو مدافلرربلاو هناويد باص صول !نباو نين اكناهريلا
 موب وزو هنأت ناهيربلا اءازرصميإ ١مل جب بربارس ام مربتت
 مال اول نوقابلاو طرا ارسم تامر صديلادجوتيبل جحا
 ةانو رس قشدديل!طوعجرورحاو مر دلي ام مويلعربطب مو

 شاعاكةرؤشلاب نلارعررالل خو ريارتلا ]ومار ثد بويا
 قشيا لتتع تيزعزف نكو ةداحسلا كلن تع هايد طي
 هانادو كان هارلج هليل ابو عمد هسا حارام و َسيَريي هنفدو
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 رخخ نشل) نيناكك شون نيدو اد نب نيدلاو امع ٍنْون! سحر يذر
 عرتح د ذ نأكو سبك ئسوبجرحاهرمانلا كلم اي ا هيد مسن نرلا

 تامئكأ || امرلا يشحر «رايتخ|ريغب طبن ماع عار هفلح
 ةمحر كانه نفرق بلاط |زيرفعج رجاس يل مجو كولا
 إذا عومل او هونتخلا ودل البكلو هل اصالل نعي عج ناكها ميله هسا
 ناعامو انوا ثاغاركت د يكرل اره اطلاى سفنلاو ةيببصعلاو
 رزعلا روودأ كا ميل هيدا وو م م ا عاورلار همت رمفانلا اكو ايريركس
 تسسزف|ر نيتووم ام! ءهشياع ترربالئرلادامعار وناياو
 « " هليخ) هل نائلازا هلم ازا ابان بهد ©

 آبو نيم ا ]رغم ضمن ساو يقف تام ناب ىلا عأ سار سصتصحخو 0
 هو اعرغزمىنشسو ل نعت فز او سبشل زر نواريبعل ا نكرل
 هددرهلإو زنا كاسل دع عرؤو بلان حازف بوي) املا ناكو
 لو ءبوصو ىلا لع رمح عريس لح فسأل هددإ صو صرع
 ع اصلا باون اسن ضوء كسو نوجدالاو هم[ هنسلا|
 اعاطفام ع معطئ|و زعل اوللم اس بون نس ويبيبسلاةئلق بوبا
 (نافؤبضو نبال ربو لاق عتب مو مهدد قلا زياد اطعاو
 در اا فنسعرصادو ومع وخْدَف عنيريط خبل, نمل ل زانو
 قسم ملا باون سن رهإلاس دابج يع (ىتنضو عهتعال انس لع ]عاق
 ىلع بلحرعيلزنو نازل يلا ش عبو نصح صخ بحاص نيازم

 رام ري !ضوناسس مو هبال ةنسلا ل اهْرِحاو فم 20

 يم او عر بلا باوباووسارسو هن ايوا يرظنلا لب | نيرلارع
 سد اود جاهم نيئيرلا جات ندا سحر هم ايدو
 مسامهلازمزعاهج ياسا مي كون (موسو هبي رايم ا هعبو
 يرضخ ازمإوكرلا نب نيرلإ يحض يف قلا واول صم حيا اواي نإ
 دوقعم از ب نرلا رشم هعبر إلا ييرصص ناو ب اعلا اجلا باو
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 هنلاط ام نو هير معده ضساونرم| اذ يب اعازوضلا ةئاس ناك

 كلان [و ل تصنف كلذ ع ني تذخاس ولا |!و سهل نيمانلا
 اكتناونن /وادادئماءاجش ناك ورب زب هاربا ماك ج بحاصروشملا

 ناتس] زن قسد مو بوب) اصلا هنعونملا# هال هاصبو ل يمس |عاصلل

 , كابا 8 اعوار ىشمدياعءاعمت اهدشسايرلالسزع امج يد مو راس /

 دوو احاجير لا مرب موون فرسان اتسجهبإز خف بويل الجر ضْر

 نيرنسردع هيباة انور جب رسبالو اهن صحيا نوب انو جورمص

 تاناكا دار وكل ناذ هرب 70777 ال هنس ثزخار

 بيا[ املا ناكر سانا, قئرلاوو بخلايا بل !ي موس نار رويرإلا

 ٠ ماظن نائف الو يرجاس يلع هنن يرجو ميلا حار نهاصرت
 هواول نيرل وش حييسسسصحو دابعلاو والبل اتلساو ةيسزراوعلا

 الز دوزيداكو زن انته ن يعير او نافدتسإ قشسد اوزئاان كاذ
 مهب ار صميم انيقنلا امل يس اذ نا> ةارشيدجومئ ادوبي
 ةاقئ يبان ولا ٍئادوسلا د اشل اكموبلا بسلا د اجو الع الخ

 15 تانكلا سريرا تاداغو هخان كيلا بحااي ]اطلعي

 دحاوب اواو ئعاس ديدن اكالمايفنلاوخقطنا هسإ ناكوسإر كن

 نما لش ب ديمي سلب رضا وانا نيعااصاع

 ىلإ )اواراطث يراسا مدس ة زيا يو ]ويزمرنإو نغالو هنرجملو

 بلح يب! هبانسعبف هس)ر هنا زرييحا ل مئاوكيو مرسوتن او مر

 20 !و [ةصوُر هامح ضان عقلا ) تنب بيز تيدر اسس شر

 ةححاص تناءيربلعلا تنبب فرغذو كد 0

 نوضنعرب قول ا نايف تاو الو ع امطلان اولا عن ةررفتم

 )اونا تعّيْصرتيت اكو كنرضر نحمر رع اس

 اهرل و دئه ييزنب كنفدو ادؤبب صو قشدرب كينوير ةملظمع

 :« لعاب ايمو يهرمص نويل جنش وبلا نس كيرلا نسلم
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 هرالب اوريو هرلتقاف ني ا | ل اير ويس إرقملا نيد نعرورسنالا
 كوز جاو ديد اصرخ )و لي فصادحإويطعان ةكلسسدحاو لكوطت او مك
 دمخت كنزي ورمدالا ير أيحإلا باهص | بكر هر رمدالا كلام عنهو

 لسير واَوَو برش هناربظاو تقتل هناك هلعجن هل كولي
 ابتنخا قرر وردإلاهوملظذ تقلا ب ىإن كو ام اواواُي هنالعإلا
 هيلع اولاه دوله | ءاولذد لذ أَو ةيامهحس سلع غرورسمإل
 اشحو مط ورب ميك دريددالا جوبلع جرم هولتتذ ىيكأكسلاب
 هلاتتو ا كح كلذ ابابلاعليورتعلا ب يولع ملعو اسبن يرولج

 ىلإ مالا هاطعا يرلاوهررمدالأ امهر موشيب عقاو نلكنإو اشمبج
 رولر دااطعلازصين وين الازع)ريطخع| جار ييكلا دم ا نياك ١

 حيمروريئإلو مينامللا كلامميزحب ل كسم اءسا رد تيرز تملا
 ياحيبي] هلاك ولد كلام هيصور مارإز عمو ولا تبر اح هبلغصو
 ىغتايترإ جن هيبيلسلار ثويئلرباقيكزملا ك لاهم ا
 رعاءانحادارللا يب كشومرب زل امع وعد وو) د مانلا كلم ا
 سيك ونور عرر ىلإ نيو فيز قورزصي هل ُناكو هدوجوم

 انرضوااهإ أ ئ حاف قغسد بوويإ اصلا عنف عقلا درثع عسان
 كبلعببو مرد لا نيعزرإب ثوببلابارراو]ببرلأوسئارم الع
 علخا هفش اررلا نايعاإءولخو اولا ن يرشح جنو اذل|نيرشعب
 نب عوطح باو ئيرإ ان ىسو كسر اعو كبلعبم | يعدو يرسل
 ديجلإئيةلورلا سس ةطساوب للا كيب! نيلارعو اصلا
 كررورِحر صو ارمصو يرعب يا طمو قسد نم املا عرضو
 [داريم كلم لارع ماقاوديرص حاصلا جيوريمل اي | ئرلازع ميلا
 ابيك بارولنم هل سلو برعيلاب لؤغز جيا يذ ب قشسد مىؤو امايإ
 يلا بولا اهلاوجؤنر يس سم صج مذروب اعل اعايصو لد ا
 نرومابوسو اجبرماو ههيصمرا نير قلايىّثولا ف قريش وره
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 تاسلإ لع هييزر اول ينساب غزسك ناكدامب صحم دخر عيل |مانلا
 ركل ىواو و ع هسا درو دنسلا عن ين غرخ ال يسير جشع حاس
 . ه0 يح لوتب صانناهيلابتكورصانلا باتو

 هه عنب نإ ويرع هسا ه هراورمح ى بت عرورعو
 : كروب لاَط ل لانب مبيزراوح ام نسفتس ورا يبعد انئارتع ناكو
 ]مقبل هترطازف بيط ءتوصازهرصانلا لافف جلا كلل نا نب
 داباو هزعركذو احينش اطيل إب انك يبن! ني ميلا فكك ن ازعل دنع
 نمربال سس او ه عطنغن ضرع نإ يصرع رب اله لسن او هثبحو
 جوال حبا ان! ل اقرق جلى ناكو هدلا هب كعْبد يوزر وكلي بسعلا نم
 ٠ راشؤئسرب ل عو)نيئبلاماسحناكر ميرامل اممم يبطا رش يما
 |ميلح |ىاح اكو ليحسا ككولم ئاماثسلانم قانا منعلق شن كيلعب يلا
 اهي ناكو يوب اصلا ويوي) باو ايش رحتي )ولا سو يس و )لوا تعبر
 نانو نر 7ص نقلا ن اتسع وطع انايلإ و يناغ بلا

 ,: هانرسح ىسوب روس ءانعز ام نإ ْخانسرخو فيل كر ارب هراد ل
 هرمسم افنمسا مار افيلكلر زو عم كل زابو بيجي انليرعزرونلا ةروساك
 بجإ|انل وو هبات نيعيداو سنس ومص دادخب نمار يح
 ضفئرئسلا نهي بويساق لا هسل تن زحالاإ جس مهارباينبا نر
 ليعمسا لصاا ام بلج انكار خال جت و هن خاو مما بع يزل
 ٠: بيإزاصلاوءئييراه اوناكو ناخولشكم هس هي سزر اونلا نم ةضياط ذي
 بحاصرصانل زم ا هاقلتف يلا ييوإب ىاكس ءاشلا ل عساك قيملو
 رافلوزاخراشك ميطبتتو مداخل هلورلا ل امجرأد يملا كنا بلح
 هولولؤرلاوش لا يحمساؤتلا اهصانلا نا نعل بو ىهبححا مرداليو
 رابحالانلصو ميدو )تت تراصفيك الطله اوعصد اصاننل
 ,, لعبضعابابلان أ جيررنكسلملا بلص معو بم ةبحورجإا(-
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 اكيد القاءاباش نامل ينحع يلع رار وم يونا سس ندد بلح
 هدو سرج ار ىلاخن هاجر وذنب | )عليل ز بزعل اريرص ن اكو اه ام

 يناوكل لوو ا عباد جو ةياهسو نوجيرالا د :ىبأرلا ةنسلا
 ,وظنقاو هيلا صبح اصروضم ا كلم ا بويا اصلا ثعيا | صمت ةريكيلع
 والبلااوبرانف مسزر اوخل وع لوني نييبلكلا ا بنك] يمسام اصلا نع
 بلح نيل ادولول يدل سس جرح عوباجاذ مريلع غنت نإ هزم او
 ماكاوعنجاو قشسدركس مولا عررجو ناكل و بعلارصم ب حاصو

 كيب يلا زعور صانلا كاملاو هيسزراوح او يعمسا علسل او فناو صمج
 مزعل وزكاسع كحب اواو كركلا نيرصانلا لير لور فص رس ءاوعفصاو
 نانيطعملاو اتزونت ام ئشمد ناخ كوب ل انف عرصتم ديرب صم بحاصنا
 ايوا مع عباس :ىجيا موب صح نيب ع وقس او اوراسف مهيلاريسد
 نم كبيإنيرلازهو ليحم يوه ناذ وكر سْعَم مويلع عزردلا تاك
 ٌقاسو ناروحو ا اولصوو ما اوم) تبصر ْذ و اعايج |, ارعر كسعلا نيس
 لامجو يرمملائر لإ ان يلا ل حض يرلازخاو كبلعب يا صح بحاص
 ايو بلحو ١ اور اسو نييبلح ا عوروو صم ىلإ داعو ثار اهيبلا
 ةماسانانسبب لزم بوب) عاصلاهسزْحي ىشس دي روقملا كلما
 رص اعلا كيلا ب لزيو اقلبلا يل امييزراوغل نم ةفياط تطبو
 نيلإ لعمازكو تلصلايإ| مهتنلباع لطاو عمدت م رهاسو كركلا

 وش قطدربرعمت بحاص يربو [ييلعاول دلك سلب اناولزنو اوراس ٠
 ركل غلا ب ئيدل رحت بويا عاملا زب و صحب | محو بوهبلإب
 تلصل !يلاورسزراوم ا ىبوسلل اب ناك داع زعل الم ماشلالا

 داهن مهعزصانلا ناو مإهسدربو عسككماناقو ةئئازب عرصقف
 ضل و معللا د وعصؤس ميكي مذ مرر اوم اد حنو كركلا ل

 عيرالو نيلاؤع ملطر ككل فل زغذ قاسو كلا ازب قرحاو *
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 نايبال نه [نرياضفو

 9 قرا اريد عمرلا عيْبصركملاو |لسيولوباز ةزيرم اب فنه
 « ابرضملايبحملا 4| تنكواربا ه امن اتي لزب زامل اوم
 «امئس او باذارؤ انضدأو و كلش ؤكوأ 'واوغلا [مييزبب قزلار ه

 ةأملك عاطنلب ثداوكلاعرد ه هشيع هدنباع بصلاح ى

 هامل ويلإإعمالسإعزواوو دب فق شل ءاوهاذه ه
 ه امال ايملإإ ياَكن تابألا ه هل نو موكل لسرلا ماشبب
 0 ايلكت دامهلو ابْبح يزبا ه كرلاع نجل ور ريل اذاقشش اولوو
 ٠ يلايويلادازلال!]ريز 5 يع نمل مانإلا ف عيسب ام او ه

 هاكيلس ممارججى عيا و .ى تلنفان الملا راجح ابا دره

 ةاملظعاملا 5 اعرسر ٠ انرشسق اوبل ننزعالعرو
 هامقيوارونعوإراوكو ١تبيفلإ مم اا سالعإمم

 اننعتماعروارباعار عار ايَمتمالضاف اماما اكو هل لبوط تايبانم
 ايمو ميلر ئنؤشسو حاجب هتلخ هل تاكو رويسلا ؤتامتتماقرلا
 |رامح برن ويساإ حاجلئم مروح ذاق يدك او ديسيرعلاو نازفلا
 انو كال | ماؤولا محورا ء,نارملا هيلع زوون ربلطلاو
 و ؟اقلودو قشسرب خزحإل يبو اعوشع ي اثرحإل دلبل هنأفو تن اكو بدع
 وعن زهاظلااءاو سريصوبلا سا َرره مننلا اباو يللا ظذاه امم
 بحلص هيما
 1ك غلاززن عيرإ تصف ه نر رئو |, اعل ايبص ناكررعدرلا
 قدمو حاجب ناكك وبجنأ سارع وبإ لمررللا رع ن وربع ئرروح رهسإو

 مو ورمازئيطا لاو 6 ادّبعساتلا ياوحاضنفب رصتن ة ةيبرم ا
 0)وس دعوا ينشالا ليل ن اهو تئاكر ايبرلا رهو َحوَصْمو ئيدو

 يجراولا يانلإ ربا سسح مين عيل ار عيؤوملارداقمب لددو
 بالجو تام ةرحاو ةعاسرنمل قراطيول مسني اهرسم اين اكو
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 كيب ,رلازحل بت اكناكل ضئلاوب|نسح ار يعن يدرج ن بنس اد يع
 هلوٌدع )باف ةررما اثم ا نح ام ام ائرد اعزاالّصاد ناو
 رع ةئبنر| يقر وللا يلعيرعلا ذا ال رشناو نيك يناس

 0 نيامسو

 ه ٠ 2 ا لغسيل همام تان نيل < .
 . ءهردارخيروطلان اك نلفقنإب هاولزنززروطلاسع عرفلاد أو مه
 جينااؤن بابي نصدر بحل ا راق !(ركذر و
 ناهز نصرلاربعْب ناماع مهساو عالصلا نفل اف ثن اسي شر
 رق سرؤلا ب رحال قشس دو م ىئولاب يود ناك رم اه يمفلاورصول)
 كبره اراد فال الؤو هدمساو ثيدح ا ععسو اهب سيرو قثسوب ماها

 ةنسإ هلورلا| بح سرع آي ير وت رظابير يدين اكو هملشلل ةروإجلا
 ىساكا عي درالا ملي يفز يتحد ارحل ب نيلقتو هر اني سرع نال
 ررعززوصلارب اراء فدو قشمر ماجي مبلول سوح الأ برم نيراغناو

 .داوميز عال دبعنيومنيوباسينو عيدا يازاذف نا بلا
 جرلاولا تينل واونلا لاوس عالما نين اكووارفلا علا يري ني 5

 ريجر منلاوكباباو نطل لعن ردم ريوملااب) عسوركيوباو ينفلاوباو
 رجلا مرعي ربحسي) ب ميكرلاربعرغطتلا ابار ااررامصلا ع ئب هسا

 نىّجبرلعب م اا انجلش م عري امملا نب
 رعركم طعم از اكو سم ىرميطحبز !ءلاض لاو لظسلامابا عار ولع

 ردم تا 1
 ا مونح ان دننو ه ةئبرا ت |واولانيرزحاو هه

 ٠ ه هثرئمولاوةىبرولاو ه.لاكولاوةرصولاو أوو 5

 لاو دج يوم ساو كر انجتاعلا فوغ ]فر طسسسالم
 و هترببخ ع رشووإ ادلاراع تاياورلا.نارلا رن ههسح او با

 فئناضنلاءلاررعس اره الرع عمم احاصناكي رش يزل مقشم لا **
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 مو 3 ٌىشم صحو رلا ل هوبا هيوم رع ننيرلا

 ةليلادوب ءزنومرلار ل لالا ب رم ن اضرب نسزيرعلاوي انلا

 نوبساّونن فدو قشس دوماجب ميلع صو زن بب جو تس ظيؤنو
 ةعبر| بسم )ووو هّسبنسا عولب نمبر اعد ئرل و ال ١

 رمع يوي سم ان نا | ونا سس دامو راع مورس

 بويأث نب نون اخ ةحبير تزن )ينج حدف امد سارجر
 نحب نيدوحس ىرلارعسإلو (جوزن زل و طولاو نيرلا حالص خ١
 دوحىرلاروس نام ملأ ن يمن ثخاووو هرئرد ءرلا عالم امو ئيرلا

 ترؤؤب] راب ماقاو نيدلا نير ئيزيرلا و هطتم نب نيرلا جالص وزن
 10 تنافر سلو عحانلا تنس مم ىلاعلا ٌقيللل اربع نمأ [مْس رخو يسد

 ياو ساب ملب ارح تنبو ةئينعل اوما ْس اهل لصخم م [َسْرْحِ
 قسفعل]رارب قكسرب نو : اح ة عسر تيفو فاثو الا مملع تننراو

 تام بوبااهابانال ةزسزب ان قنواجرفو نوبسافن تنندو

 وو يب هئسلا ع تبدؤنو هيو نينو نانسي
 لع ا ة ةصرإ م اةرذو عويتكم راك بو اكعييرل نناكو نس
 اه ١ لسه أت نب ءويطل هوعرم ا ئيطللا ربع مما اد لو ماشلا سس

 ظرر داصاورسبكل ئ اوه رديارشلان ون اض ةعيسر رعد تنال
 باوند عَءلَخدو قشير هنعلكب نيس دام يهيح تاكاولام ا
 نباب جوريو سبهل م تتلطاو اهرمإ) تغلإبو نْببصَم غب غاصلا

 تير ابلّيو ميجا ا اهيزداسيو فرس إلك لل !صض بحاص
 اهيربظررباشعلاوزهإل نس يبرلع ةيابكن صو ثالث ةنسس
 فلاراكسْيواينايرهاوجماو تيف|ويلاررياجرلاو لام ام قشسرب
 كالرإا زنبق عمد ككاينرلا ناذ كالمالاو فاقو ا خل ججامياع هدد
 اعوجيوف اهداهلو عؤيفع هو هحلاص ول ضاف:تنايكو اره عنو

 اذفإ -

 وه مد

 25 همسإو سال يله بلا نيا فن مب ءز]تحصق فيلاتو



 ناقاؤروشنم (مدوطيالخابإ اي عزراوخملا اهئ خلا فرشالاق الملا جرير ياوب) تشب

 كلم اكينخا حور تتكانا ل ونت ير اغئيرلاب [”كسارو اهلاعاو طالخإب
 تائاماهناج| امم كل دالبلام يف تيوزرتنان طال نعلما نافاخو ترشلال

 كة زاابميلا هجن انا لون يزاع نيدلا برش تلسابو الاعمال
 مارب/نلاءاسح بويا يدلامي علصلا كج عزو تصنع. :

 + اونو يرلاردب جيو ها ءاش نروح ملغصملا كم )مسيل صح الا
 بنو ازكي زاغزيبرلا بؤس خماذكو ل يتحاو كيب امل او مايح ا لععلل
 انققنا روف وسلا. ىلإ ل صبر هسدأ غربخ عي دلولا مارعب كب عم علو يل بويا
 ربعإو كتمزخ راق فلا رو عرب مذ) اوزكذ نو ئييبلكل سلخ
 ناكاو ىارذ ركب انكلا ]فاطم نييمغتس هاباو نغايضالبل نيدرامولب .

 هياركابداستنإلان وكي ارم نب اصخ او نصفل ند جوز ا يوب
 تاعي اني نرلاءاصيإ يكسسحو هبججرلو هيلعاكوام عسب
 ضن مرمعارن هل انلتاذ نكو يلا نعم ا هنب | يكب نر لاكيويا
 ضرما وؤ سسصُو هلئفا هيبجا لو نبو بضمبو نب
 قيضلا مري ارسال ا سبرسبكل و خوبسلا جلير لازم بويا
 مافاووئعمساوررهو مولا نكي ن ككاو عل! ن إي غلب يلو بما

 نيل جا سحر دوو دروس رزصتو دس الل ىسبلل
 هماهعرعو نيرل|ي كيج اذ نب نول دبع تيبيوي حاملا يلا ئطلدا هلخ
 كليو نامالعو هاله نانسو بهو سيرو رهن هيج ردو | دوس

 لصمإنأ بويإ اصلا اءالو هباعصا/ع لجو مايو جرسب ناصحو بهذ
 صحب حاصر صنم اى لئاررع طوب عرش بزر لوكعا عشت اق
 قل اكعاربع رمان مف ل تسسصف هباجان و نيرا
 ثر فل دارس ناكور اًكسنلا هجن ادا شردم ا ماشه سأب فديو
 ةسون اسس يفور بئصلا بالإب نفدو مدنا نانو تناك

 ررسو قس الساو بويا علصلإر زو موبيل جي ولا نيد ”
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 ناخ لوب عجاو اهيرعالل إو ديد ئىىصمح بحاصز وعدل كال )عرعر خال
 دتلوالو دات رو قش و اروشملاءاعوامع اجاب وايل شب ساو

 ةرجرت ل شحبت مهبلم نارشر ونس بلطي شراك ل هر هما سم
 تين ةرمإلا ادسعلاىجب نت ني ايري (يسسبلف اليرسواصبسبمدو ةءامعو

 "يا يليعس عضو لاقت ير عوز قش. اغش ةئ اسوم
 باملالعد وةماساراد مزن َىلسو نيل ضدو كبلود يلا لبر صم

 ملورلا يسئ ئيلاررصومنبرملا نوراهل اجل جبل ئيفرو ةعلقلا فريش

 ئيلابع درعو يسلتتلا) مملاو يراسل وبّرعلا ب اتنساوءاضملا ضاق

 دوالادأج نيرشع حسان قش دوا نولجح ّئم جلف ىلا فيس صوويقرلا
 سولف رادبإ زو بو .!هاطلل ءلامو نولبجييئاوددو اورص كار عالصْمس
 او بجو ملاف ريمزر اوخ ا ماو هطوحلل تحت قس . ىف يرماسلا يل يزصو

 اولحر طايل ناكاباونلد او (اهاوبب رش اير اديل اوجد اولعال فاول ييرلو لصلا
 زلال ملااوضفنو بوي | عموساوتفنا م )يعم (اصل)اونناكو قشلاوع
 اسال معد ارغب يرقفنس ياو نعل ادبصيلاخني] همكم اسلاءررن
 /زاوخم تداعو هسابحل| ع (ربسلاو (هاقنل اًهرصميل|انيبضيوروشنملاو بيبا
 اوفبضو كىغلا يذ نرثع كا كبلعد ىبليجسا هادو قشسر ضم

 مرد يائس ويئرلاراطتئلاو قرد ةياتك لا عر ]خلا نخلبت قشمو لع

 تلكطويَورل ايرافحلا عبو تاوقالا تمدعو ملدب سرال ل يتيقوزبكاو

 تنذنو يفهل | !عو انا تاو بالعل او طاطلاورمدلاو فيلو تانيا

 سانلارحسو تاو ضرموانلا عطور مول بج ابرما ذا ناسإلان اكو اينرلا
 ىفجب ع مضجاى نا ذويررابال دونم ازامئيوكلا لسنا
 لحسن اهلاكريركلا اور هاطؤتسفلاو نبادروخ لاكن اهفازه عدو
 قدشسرباضتلا هلورلا جي يدل اررصؤتلاىبنيرلا نيج واير
 قارعلاإ نجر تّيرو نوبساة لل ممزم تم زد اسس نر
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 طالخا اوزخاوركيراي دا ءاولومسا اميز عتلا ناموا عاج د اوج عروصلا جلم
 قرجو د كولم او ميبلكل ميلر هجتسبل رس |ايراه يفرافابب ميكزاغ جر
 كس ارربل الا اواصونىراغ ماد كوللا جاتزب نصيب لاو نع تاو هح
 طظحو ئئاذ انجيلا عجزا ةدصل يراولدع دول يذاع ل اَنُم يراَع عادول
 هاو لات رولب ريغ ضم !اءإود مخجل ام ورا اناوركذلا ني نيملا
 رع برعو نيكس عضاووبن اجي اوكولم ا ءانئيئحاحو كقرافاام
 رزت ة هوكسس|يز اع علسو [مرعبل ئيعلا ف هس يهوعلا هو هنو

 يزاغيلع هسمنر رم ملئ قيل يزاغ ناطلل |ماقو يرلور علت

 نسخ مرضي را اوليْفَتو يئَنلْسَف هدداو رعاب نسم بسس اد

 مط عطتني زااغرمار ضرالاي ا عيومونرصاخ عليتم ىيسلاب
 هددارجراىظع ا نزح دلو هيلع نرجو هب لفرد نصح يب ر عطصد
 هبحتو هل اىقررحم هْئنلَح ىف ةرش [لع هسا صو تحو هسدرج او

 جبار نرلا نيسرنح [ينزياهفس وز وعبر الاول املأ غسل 7
 قزيلارانلا < :بيزراوكل نعطمو اهي اًسو قشسد ديسزر ]واو
 حاصلا ثجب مرحب نما نينشالا موب يو ةيحان لكئسملبل | عزو
 مده انوزاعدرقيبربأ و ةداج ثلا نرلان يعم يلإ يس

 دانج اي ثمن كوم اعقب كلاهتشا سيل ذم كلائنشا
 تنأو يف عن ةايعسلا سسسف ابر رمصادرخ) يربرح مل الغرر
 ى اوجروراسمل اءبكرذ جللائ عصاور يرلاو كنج لاو هثالغلا يلوا

 اهِلظع اوبزلكو قينيجانملااوبروو جاججر ضف يف تاويل ااويرو يح انك 0

 لداعلإ يوه وفرح اغموخأعس انائالثلا مبنية ايها دقو
 لعاومرو سانا اوما ندم و اهرسإب ٌةبيئئعلا نايرلا اقر لاء نيو
 راكبا تاييردع مل اكالهر نإ كوسعحر ىهمع زنحان نرعلا
 رارلاَنئزنحاَو ةئجضفلا ميو اق يركن هساوالن لفف نصوح نمإل اتم
 يبرر ؤورحارلب يي كر جم امءانل | عييرججو نيرو نفزتحأو
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 ةريغم ةرورنتديلءو هبا رمسصسصلا د نمادحاو يب يسستخ كالا
 ايثي هلام اعثر يشن ركع سس انو يكن هديت دسار لعو
 هررعز مانو يرماسلل مكالما عيب يل ءانردبثيو اند قي هانعط أ: بص ان
 كابلعبم اك اهبانسسارُت لانو هيلا اح همئنلا ني هلل ادوواد نا انغلبن
 مانئاضدوو ر لاف نينمكر سا ينوعد لاقو موسع رخو هكالمب اينْشان

 ضو ماو اوكيه طب ىيقُس ار نمد وو اد مسرع لاطاو نيتحار صن
 بجانب هليز قلعت ار اي يصحو تر قو ال الإ وام
 َناوو نوم ايوعوم اي طساولااماو ملئت تح غزاج اب حرر طي دوواو لاز امض
 كرعنو ايالبل |ماس| ناكن|هئشادرلا ابعاي كد سس سار

 ٠» عئرلارسحو مراهم ا طيني ا غو | وري اطم ا باوب خف |ي|زرلاو بياصم ا
 اميلء تمل ىانلا ل اوم او لعتءلط سرد )لاب ناكو بج ضوعي<
 دحاوبزعامابارع بتعورعوخا هناو مرد فلان إيبو صو يغلب
 رص ل | نع نابو نير الل هربِعراصو نافاس ٌرسكو ببي اعلإ نم

 نم لرجزفو يراصنلاو دوب بلاوبافن ٌةيْفلاو بيزولاو يرشل الها نوم
 :: شطب نا بابلالاي وال وبعراصو باليل اره ن]كاو ]راض ) هسا نود
 ثيخلا كلل اونا بو ريعي يم الاف اموريرشل كير
 نائرمف ليسا حاصلا هرسا اب القاع امسحارإو ناكب ويا غاصنا نيرع
 ظعكرل القاع ناو قشمو مئلق ع ارب|ض عب هسبحو ةيانسك البو
 موطابدببوو | منع سس |داوج ناكدح) بلر سلا بورد لكدع

 :) قب هنافيرماسلاال هناؤو برمن اراء وردم لغم صالخ غرد بج ات
 حالا وير ئيرع يان ةعح لا ةليل اًنبعو امنع تاس هاذ|و هيلع

 ربل هيلع سادجْرد[ب نضرف ساكلا ىج يزن يل || مجووتسبح
 ئماوسإ ردا !يرماس الآم لاو مالدار اد يل اراسو م للك بص
 ئولا بليز برت سصصس بجو ماظعلا كلئدرد ١ جراليرانلا
 :: تالا حابام ناكورببعسلا كلا اع بقلبو نير اف ايم بحاص يزاغ
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 ىلاماهلو جيراتلا يللا نطعو كل اهل او كل اسم ارم بعام لماكلل بكر لما
 لو ياض نيعبم كالي دس بغلا ل انيرلا جاتزماسر وبيك داغر
 هيلا حاف سول ادن نيفسوب نب بود جبر وشسملا كالا, ل نار شكلا
 لحجر القنلاو العلا بحل فولوب لاو من داع نهر ته امج يلع سرثو

 ماقاو هدصتي لإ نوتجب نسجل بوي ماشلا بيم ارصقب نكتب :
 ماشلايلانرلااداعو مرحب هلو مدعو م ىونب نام نايس ذخ ع
 هدإوارئرلاررص ويا ع دباهك عراسي ئرلا حان#و هياسْدْسي
 هلزرلا بس انعم خو مراد ماشلا جادربما ناكد دادج َسْؤِحرججْلوأ د
 تاريول زك ة دوونس ةنس تاوؤوزرعب اعبر مويانتدر يباسعل
 نيولا جان ة انو انركدر قو فريال نع َساهرلاب ماقاو تاوربلاهيِظع
 فال ير نيكس واسم حالا هليل جوعس ير لارعسرلو و د اواركذ
 ناين ا :نيسيوول ةيركيوبا ضد وو دي مادجو نيوعستتو قييثا ةمس
 نفد وصرخ واس اهيرإ/ارموي نون نرلارعس إو بسسس ان
 مضر اجو ة رس نبعبسس لج رع جوبشلا جيل او لع ىسيئل موي

 ريرعلاربعرساو عيفرلا يطول شذ اسصصح ميدو لؤ سالو لاصسلإب ؟
 هاب عن يرلا بضرب بتلم ايضانلادماحوب ا جمان رصأو لاريع ب
 ليملا باه | لعف 14 ةناكحأبو هني طعن هس !اعفن]بعافالا كلتوشمد

 قش درابجا ريا ءامجوكسسسحو ليبابا اربط باذعلا ى مويا زساو
 000 ةحبزإلاب ايزبتسايرهد معلا سا نأكهنا
 دلاباشلا تاناكإ دن ءراد تاكو ككاو سلاوعيف ىسلجب ناواذكو اناركسم ١
 نعام لا لررعلا سس رعامج يرزع |, روس ايبسال عنه ل كو ن اطلت
 ثعيور ماسلا ناوي ونا ن سة عاببجإ كح م1 مووكو ودع مزن دش
 هلئتعات زعورب يعير اصنلا ضعبل | غيع كبلعب ةعلق يل ليلا هب
 ند ناس جيف موا اععم اهل لاب ٌةراَس يل وب كعب مم هلصانس او

 يجب هيلعارررُس كبلعب ل ورع ئيلرع ميلا كج هناولعاسلارزيجأ :
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 الرادوبا الاجواء ئرل ع اشو نيبالا شل ار يعرب قشمد لورهرباعا
 بج ةرْسعلانح ناله الا ميركامهمس ا اوج'ةيبصعو ةوردا د ناكو

 معلم #

 ٠ بو اصلاامو)ايرحال او شنب سلا نيود كح و ايثرلا ب
 روما ملجايرلا بهرلاناكوبإ يلع بس مالس نب قلع )يت ) قنطسد تقفنا )ين

 تايو نوبسانن نفدو عل يذ يف افو تن اكو راد قنشمد نير يل ١

 مرد ىلا ْييالئ م ظ ولو نا ينْعِلبو لاوحا بيو رلاوم) ٌتْمْرَو بلو

 ا هسادجرمابسيربا رعت تقرتتنوئلار
 ٠ ردوص نأ دلي موسفن| اماور يغيب يّ موُفب امريخب السان الابإل)

 دعا ريصصت طر 1 ا مبك) اي

 الطااكرمجوباجروج رم يرع نيسادبع ساو نيولا جان وبشلا عش
 قدرحأ ل اميب ا يفتلبال عطل !ليلق مهل ال اعوشنلا ضيرط اهيرع اصر

 ناكر غو عراشا فنسو علا لو لها يل طارد لجل اغت سا قل
 " هنفمل يف رشنارتوي بلاير يروي لاقت سار جر ناكو قنبص
 انك 20000 كانت

 ٠ هديئيزلاربكلاافللارنع هلو حئالاربكتسرلارل» *
 ه ههينلإ هتتلللباقالا هانز لو ايئرلاز مو الحار

 رْهصر /سواس كن اكو ولاررص هيح)ةاؤر رعد كناوخ ايس و
 ١: همز يوك مابا عم حيبنل ارنع هببدوصلاو اني نفدو قشمد حاجب هيلع سو

 طخ رم لقنو مزعيطرو سارعرت معو مزتاكلا غرب تو اسس ئبطن الر
 لاوتنع عاررج الاموي نرلا جان يرلاورإو بسصخاا و ئرلا دعس علو
 قرع: نيبلصال !ءاًذراع مولعلا غي ابنش ناكو ةرايضبو ئيجببكن شا رتس

 نيبووش مافن ءلوريبكلاث رح اهو بطل وريسرندل و غراونلاوزسيزنلاو
 ** اًنيسلا باكو تارطي امايثسإل لوع|ذيوسوم ا يسن بكا نسر

405 



 لبعنوبلصي بلاطالا ا سْدالاو نابلصلا موسرير اع حيرشلا مالعإ تحت ىنسمر
 تتاسو مز وئس تارارم او تاساكم ربو مربلع نوسسشنير نيدل ١

 هنهيلإ و يرقلا,سزاكو اسر هللا ن بط عاوتلا يركع ودين ر اول
 اهئ ء ايوب ناكو بلَدلا ف صح بحاص باو هوسبم اة يوصانلا كلا اردسعو
 هرمببلا يكاد لواؤ نرلا جالو ولا و نارةيلو هلم مالسالا ]بكف
 هلام عيصزخاوهزيعلف جوجو رئنس يرييللاوساو يريزولا برهو
 بلقلااو رو يرنلإب هس ا تل ابو صح بحأص نب مزن أو ]روعم عماد
 طياادق يركع ن ابو ههيرز اول ميرتطاحاغ ولن او كنارق هرسيبملاو
 ناك بيرام تبتو ماامْناو ماسر كا و برو سيما ب رخل
 فيإ هع ورابكلاو دوندكاو مهييلعلصمل اسر ام: بابو افلا حفلا ١
 طيجادرصح فوبيسلا و يسزراوهل د صحح ةنع اسإل) تتاكابو لجأ
 جو عي ا هرسكلا مول يبان تحصر فلوو يبسا هي (غائ موس |ورسأو
 دقو اول زئيالثٍ ع ةدايز ماولا دك ببيطقلاب ليتل و رمي ىالا
 ةغاهجور فلس بوببطلاوصدوبا سيرلاو يراس الإ ميسر اوخ ا ثّنعب

 رشن كر قسد يإ ل صو اف صخب حاصاماو مل مج اخ نيام ا نم "
 هز | عحلب دلو مراوصا ضو حالو هليجو هْيِباْرُخ سبر ربسسا
 ازساملانا تلعن لوب يكسب ل بحو عدصو ام هب مهيب اش بلط
 نيلدو مودربورلاومنيراس إال هوو غشنا لانا حرصلا نآيلص تك
 غاروبن اكو يراسإل  ىوبح ا تالّساو نهاقلا باوب ا عر ورلا

0-5 
 ئشمررامغ نب! يئيرلا يحس هيوبإ عاصل ارم

١ 
 الج هراد انس |نيدلا يحيل اذ وتو هعيلفل زر فويس فر
 دردوصو هر )قو رزورمادا نيرح)ئيلا ب [سْيْوس بو
 رزونس ادرصنتسللايلو نا يل رداوماقاو مرهاج بهذ و اولص انس ار
 نادللايراقائيد انعام ام الان الهر ناو ئرلا عيون وبئلو رج)

 نشوب ان اكد الراس بن ح ارم مال ني غلا وأ بسسس و *
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 ففئواو مردؤلا اال ]مسا لام سانل ال اوما ير ايد ىلا ىلا كننزم
 هل لاقؤولم يرماسلل ]بع امسارئحرق يب اهئدس| ناو عيرلا هيرولع قوماسلا
 جنرلا فن يما لاركناو هكا ابيس لب ابعرموالمعا تول اهيادل لأهل تم
 تاعانشلا ماقاود البلا لكارق حميرلا ده حلاملل يراسلا لامة لباَم ناو
 , كوالا نعلزعم ايبشالا اهم هئيومأ ام كناوءانلا نخيل دلوع ةدطصملاو انيلع
 لاكي الليل داعل (يطعاف ال هلازييلأجرماضوفوسراوم ساو ةنسلا
 يلا ئيرلإج ميو اررعلاو وهلا قلل ءيماشلاو يو ررص و سلتنلا
 تار (ساقسإبنرل وجيك هلورلا يس عرروصلا انس اواضَملا
 نربصلاو ىبسي,لاج لاو يوحي نرلاو ناطرلا س رعلا ضرلا ب اسص)
 ,. | اومااولكاو نيإ#ى اراولعذ اري هنباو يريم اول ابو ك بلعب باق
 ماوتوملاب بقلسم اوطساولا يربك ناطلاويظنحلا نما زابولطابلاب
 هاقدرو ميرإ تشل كا هاذ هسا ك لهاو] سنلاو كما ها

 هبطت ماش هالع ترزفزُم ينأ لوقب] صولا بحاصولول نربلاررب
 ارو عردرهفلا عوز نشط يلايءو هارر رسولا ع :نس]ك
 ,. تاكو يابا اوعربجى انا ع بالا كر ب ئيرلا يح
 كج عز اول لوتال يزملاو همز ر اولا نيب ةْيِطْحلا ةئتولا
 . كوزنلاب يصرماوركاسعلاو مشنخإلاو علا ليلا ل ارحل بوب | غاصلا موبلا
 عم صح بحاص/ هل اودوو)دصاناوييوي) صل ناقش مد لع

 دالبو قيفشلاو اطعادت ل يعمل ناكر صركعو يسر اما فم جرملا
 20 رهو عشا فيحولصاتساو يقسم ٍِو أو برعورؤصو نيإسم ١

 دفصاو رسفنب موبلا + كهغيرتشلاي !يطبو قشمو سل يجسأ رخو
 قسد ئجوعج يحاص عرج يرَملا ع قفا الو ماع فيحشلاو ابإح
 غيربيزللا بانر مرك جم هلا زدرجو رسل ابيل | صحو قسم د

 اعتجابر 0 | ايذيسوي ننلو يريززولاويلهياوفتس
 .. كسور عمابحاص قاسو يراك و هيسزر اواو اذ يلع عهرسإب
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 امضأوساسبكالدر ن اكو بورك لجغع ندري ممساو شسد بسننحب شرك
 يلع ف فو (م| لافي سرك هّميقشب نوب هفببقش قثيريوارل>ابستع
 طري ؤن اصح رينو قشير هرارب نفدو لاوشيإ دئانو تايمر يطت المل
 رفطظن و بدلو بوبازرر يبي ازيدددي سدي ينو فو ساهدارمإا

 ريطرلان حاف عنوان لمافلان جيو منيب عفوال لعل ي) اصر ناو نيبلا "
 مساعلا تاميننه ا ماقاو قسد يلا ماكلا ماج فرشالا ّناماكو صمم اداع
 ماظروى انلا ببزني ضرلوحن اكينت]!/| ومس اكاد اوج ن اكو قشمد هوكطو

 بٌدناكذرقولرخنلا نطل جيو نيحئاصلا بجينابو هيلا كلذ بضيد
 معس دو عويرْسو هوت عِزملارضغم هولي رإ ىلهنأ ناو هب لاوعالا
 ةلكوجرب ءاقوهر جس فلا [ْي طولثثس لب ان اعاد بص هوسئأ هيون

 هلو بليل ان يعل ر وفي ننيرلإس انديل |! حبب ] يس لهل اوس فاو
 صفح داوجإوع اصل احا م لصل | لاقت ]لانس وشس ديلا
 هرضف رف يرماسل) ناو قشسد ةعلغ وعي نيواترع واول وبعو
 فياوعب ملهاو تامر هناربرظام سال دبالاولا كود اوج ا عِرملا بلك و

 متعلا زيف نوهساقب نئرو لوسين كلو نيو معا هسإو ونش منا “٠
 ريو بويلالاملا رك يح قشمو:ئلغ اربح ماير وهب يملا ماناماد
 املاووهنونس مودم منان بلل بوي )هل ملا هس اإ | عويشلا جوبا
 لها يبصشلاوكبوبا يونس منو اههركََسسَو نهانلا ةعذخإع
 ليتئرو إب هذ هيراييف ل اسيارإم يزاغ لا ثسارهازاهلاسناكئيتراتايم

 هسسمرتب ردا [سلايإ اه سار منول الب قرب ]م هل 20

 ا يو لاائيراونلا]حاب] كلو هْضابم بولملار | سأ |ءليو .

 داؤيبولرعبذ ههاه يل! محال ائو مببجشلا اعل لاهم يرد ي) ورحو
 رقلخ فرزنإع نإ صورو سرح او يطع س ادع نييوبرعب تامد

 ينانارع يد وزنا هسوز وحر الا ربئانلا نسل ا ليربعر لازم
 علا نواب ]يعمل اصلا ) بنكويض اكان يرداسلا بس عيشلا_ *
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 اومستلاو ن ارتلا اوربعع هيسزراوخ ا بوبإ اصلا كو لاوحالا ترسمو ءحلغلا
 رسواو فو اورساواوبل)و قشر موميإلع مشو كيإعإ عاتي ءاوإد مسذ نين

 هزهؤ ةيررتأسالا سرد ووابرب يتيح تنكو هزغلاو لو قشم د باوبال عسا
 سحور إنو ناذ لإ هنسالاق اكافنر جوم ةياهكسو نيعبراو يرج): نيمو ةنسلا
 < ميانلا يراسل جل اكه ما ايسدلا مص يلا اماوالا روما طعلا علوم
 ةريبازلا رصرم ان م قشسد فصو ة, ئاوسبملا لو نب ىو أ اهئ رججوو مداش نا ىأو

 ه نزنزتوابرلاوّمَع كيج ه [نكاباؤ اال كضلاو
 ه نرحل أو عامسإل [ًمبارح يعم ضو |ءاصغ| ةريطلا انش اذا «ه ه

 نيؤل) وح بف بان نسله اه تسل ىواُجاْوولاسو سصسنسحات

 «يولُص نييرانلا بيبإ دازو ه يتنارم نابةسافاقارف َمركذ « « 

 ٠ مبسسب نكامل نابدوا ه كف لن عا نايم ضيماو ه
 ٠ عولاب ننامولعرسشلا م هييضز ومر فشلا زمزم بن 4
 ٠ حوحر نقوبإعوءاشساذ زينه قارفلا بف نسم ه

 » مين ل اضارداكأ ذامو و عسوبكالا ىص تك نوزتل ٠١ و
 ٠ حيف انإلاالونابيدوجو ه هثالئارغلاو نوبصرغت .٠

٠ 

٠0 

٠ 

٠0 

© 
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 رزداساناررقاريلو ثلاث سلب م|ن ززعنا يلا ثع ابلأ هوبخالا كيبل ن احم
 !اصْورس بر ]حصصخ ليلي نونج دوجوكي أو ربجو مزالالبل الا مرنع
 ا عرب (راوعٌربَتلا نقفاونو تيولو زينل ) يف|ءبجزن ليتو مورلأ بحاص
 ئرلا والعز يوهازهر ريص بلكو جيرادو اولمواسرنورابي د قلامويلك
 مضعن سانإازع(طلبيدو عايسلاو بالكلب بعلب جنافلتنعلا ضمان ناكر
 لعزل يلخ مهسأو قنح ا لملخ عل رو اسبر منوم حدو نأمد حبس
 را بهزد يلع اهبب هذفتو يسد مزذ سوم ان يسكل نب
 نع باو هيبارلا قشير ص دو دارج ياركس و | ني مل سر إو للا

 2: لاا ايس ربت و لوبساب نضدول والسير دب يرويواضنملا يب عيضرلا
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 أمول بكون طسصصحب نسر (ءرذا ينحرشدعا يرن لاقو يلع فتم رصنتسم ا
 ساحل نيناحزئهارادو هيبوملنييزانجاف ناضير يد يصلا
 ”اسلارم ءزخار د جبطو بف حرف هعياوببكا يش ئارفوارخب نسيفرملا
 مل ان ن اصير ل فيضيراد لحب لك يناكو هيسيركلل خرب ديرب وهم

 تاق لي اق يضيراد كريعلما لاق د سبرح ا علان نا نمججاب 5

 نم نرحل اب هاو أو جيشنا كبف صصض اذ نيوضول ان مزخات
 بعذو تر ادوبكل اميف ناو صن ا عسدن اك)جرانا امبأو نيتلح ا
 ةلحلا] ضنا انام ىبْضِارادمزخا نا تلك ها سعات دلولاوزالا
 نؤااذأت دييرحلا باي ايف او عزفلا ءءاعطلازحائاهيبو يرعاالّيلا
 هضنلالانو رزيلل يبكرحا ل اربإل نيب تظد ةالصلا كيرانن)لخدو بهما
 فلاءالع م جاتحلاويقنلا ازهئع هدبا كل اساوأ رح كب اودايروصنساب كيعو
 ميظْوْسس ا هحرف ىولاما خان هيرردلاباريليلاغن ترشد اال انزيرانبد
 نازل نيرا مص اب يقن مزيلفلا ولولير تاموايوب نرخ اض
 لقلالع مسيركليف هيإةرصتنن | تزاذالاو مييل) هوعفداو رود

 مدضو ئاذو تناهرانبلا لخربالو هيف عجوااالم هس ءانج ا لامالوزه "٠
 مرلا هئاسحإلاوطعع ايّرح هييلعؤلكل نّرحو هئامصرل ايل! جو هنسل)

 هينلو مسأررععرلو لوو مايارثالت اهلكوالبلاورارؤببازعلا لإمعو
 يعور محب مةلخ فرثس | لع هدأ صو جو هسريجمإو هسبار معنسملا

 نسرلاو وزن ضرر اهئييزوعبر ]قبو أل نسل كد بصوو ملا
 لصور يللا قرا مدعو لصلا غطي (اصلارعو بوي طه نم
 عاملا بطضو بترو بويا امل! نيش ينلا قلطإو بيل ررعسلا
 اهب حال اوضرمعجلا كيذملا جيوتي |١) يرولو قشسرب بويا
 رونو يرهاسلار سنان كيم | ع علو هيلا مرا مسج هلصلا معولع
 مددت كري ىم هيجان اوس ن اح اره يعم اللا ول اخل] يمس

 حرف ىسحو برك ئسش يملا عنو هص ظننا ما]ن فرو الملا *
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 طيمزخب خوبشسلا غيار ررصزب رجا نرلا لاكي فن عيد [تسضح عا
 قياولا باج ٌؤيوبف نيدلان يعم هزنحا هيلهيفبو دس نيو تيعرتص
 روسرهع ني أ بسكو مهونأل انو دوواد لصانلاوكسعب ءاوجللو شرت ناهي

 9 را ئعش يسع ايبالا تع نيل)
 © ه مرؤلو نارلولا [ناكلا فع ه ةنرحزننانجرضرالاؤ ناوله

 ٠ © مدع ملك وجو كارا )و هاه دوهولاو يتيعوار ئكيرلوم

 رفا لارين يرفع روصمدويا هسارمننسل !مامالا ون مشو سعت

 يلا مآربجوأرس اقر ضنم بلدلا موهز سائلا ضيف وأ | ميسا وج ناي
 ايلا ]نو هرهتكلا ف اقوالا يلع فقواو ىيرالا عازل ارم نمووريبطاشلا
 عيمج [فقلل برو (مهزعو ءلسيرب)و باوبلا ئظجإ م وبول ا طيوطألل
 ائئير ام اوتح منسم انف مكاونلاو كماوج او زامل نوط ان هل نوه انهيار
 ير نه شم ايررلا ب ىببلو هزاع بصحن عرنع يرجو يف ماما
 مائل! نولاببفو قشسد ماج ق ارعلاب ينو ماوعالا نلاس ب |شعينبالو
 نيجي لاهلار وزب ناكو تاؤاملا ي تاياقللعودها كلود جاسم ا ينو
 رربشيو مالدا مِلعِف درر ندد حلاو زير عريبو مرت نتي مويلا
 دوت نمل ادن كرمإو نيو ام الع عنيو نييولعل اي | نسحيو ني ا
 هن اهنع تانئلا يب ىكحةب اننبكن يعبراو عير) نمي دارغب تدروالو
 جان زولاربع جيل روزين اكون !ديصصصح مسن هليلج ا اوح ال ءل

 .. تن) بالا انالوءايدسا سازيز حلا بع لسصلائث هلعن|
 رزئررنع هلا بلا باوبا يت قش !يزلا لالا نالسص ان باثي نم
 ناكددا سحر سو موش ارك ع نوكيائا باولاو بازنلا شسإب
 ررزبئح نيبوب روسو ارؤد نيبو [مئبيل بجد نس برم يلهلا يف يغب
 يركن اها ا رص انلا ناكأ] هدأ ايس سو ىل بح ا ملعلا ىاكسأ

 :< كرالنابهد اهالمائحرنيعا يرتوي ز اف لاله كربرارلا 2 نع
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 ع ناني رعاد نس كرتلا ضان سك بيس عب ]خد يلع مزهر
 رب د اجل ناكو هم ىايلامبصجرسلح ئعقوررعيز مهاب عصا راع مينو
 ئيىسفالل اب وبعيئبورازبد فلاب امير ازغإوريلماقتن ار نرلا
 مسيو هبعجتو هل | همر ايريس هئلخ فش اراع سؤ كو نحر سر ممم او
 هيسزراوفل يزاعنيرلا ب[سؤقتا يضر جر[ نس, ن وجيرالا نسل أ
 هيسزراوخلاب يزجلا . رو بطركس هاجواولزنو نييزافا يسم ا اوصمو
 يمنا ئيدررام صاصو هرلصاوللوس ريتك ب ورح صو ول نقواوبررنف
 دالبلارل ليتم ماشل لاهوت راع بويا اصلا م وم [يذو | تسع
 رس ءلابعتنبريوامايا مقار كاسعلاز مجم هفل ني كاسحلاو دلت

 ريصزراوحلاو نيريلح انيب ةمظع دعتو تايد | تسصن ٠
 لصوم اد الداوي ادور بيزراوخا حنيراذابم بحاص زاغ ناكو
 11111 اور م ىلجو راما اونلَو نب وراب هوو

 بزغر تعز ةىطحملا لان افنللا سريال ول اتم هرواشس تانك را
 |وبلطو اوبكرم رح نع ةاثدافابن هيل ءاوتخنلب ]صوم ار
 عرسبنلو ردهم تار احم فور كرها يبالون اسور روب عا !ئيدرانإ بج اه

 اهيزنب افدعأو للرد دص ب لركسع ممرصف اولئنقاو بلتلا ٍةييزافر
 داق ااورخاو نور سباب ن ولمن نويبلح ا مجبنو طوع نووثبال

 نيم (هيلع (هلح موناكو ياسو مإيخو ناكلا ءانغاو مركسعو اع

 اهوا بكن ميسيصن شرندو يدرب مخل طوسارو مهار د رسب سيول

 نم عر ةرسع حجر اردن نيعبر)و عشن سؤ ]ر لم كبسه تناكو
 هايزاف داعو نيدرايو نيران ايبركعو هيضزرارخلاو دلصاولا
 سار اولزنشإول عرش )وعم صار شب يعز ر اولا سفرغنو نير ائابم
 ثور كروباح اراولعنيوا فلا ا ببىلاومإلاوبدبو الها !ولئسظف نمع
 ()(عاوطإلنعروشن دي املا اج اسس ميدو نايرزمل) مانفازوبنت
 لاعتساو يبا [يفايوطألخ ين (عابشمورلاب بب انل) نيرل لمس ام
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 ام ١رما]عب لزنن بلع اهي نويبلح اءاعرتس اًبرزيشو عنان بهاص نب

 ران لا ييضاعلا يزن اينو تصخو قشسدو صمركسع هعبو
 افلا وو اشلا بعتم يلا طنا رش تهاون حجار نبئلخ ئدمبك
 نأيو نافئصم اوووي اهم ولع السان انام مسْعم نأكو هبا ْق مسرب

 : اولعإ السان ناو فرع اون ايس مشو نوبسا نب نفدو لاوس

 بفءالوغب ناكفنإ) كح ةروبهنلاهريثككان اصل ا هلو نياقفل
 هئاذو تناكو بكل قيرطبال ةلزانملا قيرطر ايبيكأن رعاو مع اابسال
 يدك قحادسعزبل امج اء غو نيدل اير يئيرل | يع يضاخلا راد قيؤشسرب
 خبرتي شرد نويس اني !! )جر ميلعاملابمب سا ايلا لامجلن اهونيرلا

 0 ادع ناكو ساوئلا نب هلورلارو ينزن اد تندبا 1| يع يضاعلا
 سس !يصو عمير هس راو منكم لعلم !ماصلا طاتحاو هرورااؤزعاربخ

 مسن الخلا و روس انلاوئسلا لج صصو ل | ربح هدلخ نرساولع

 دبع هبا, يلا ارجاهمر بويا اصلا )خلي صورا د داوجاوض [يمو
 يول وام اءلاكلإ ايف || عرش هضْْإ ءوزعن منس بوبا ف اةليرلا

 , افخم ايصانلا اجو عزخ لزند غويشملا جيب برا اهحاجوميبلا
 لاما يودارإل حسلازدجو سئل انا ماو انمتاو ءاوجل ميلا
 جيلا ى ب لاكلاذخاد داوجلا و سككك يروم نيب هل 0

 دسع داوكا ماقاو يو ناله وجلال لاهكر جور صانلإ نإ هب ىخ

 لزق لوح ا تع مرسل اب دادج يف مب لعبو لمع 00

 :: طماقِإو قش هدرا دارنا هرتلطان برع جلت هنرخ فرزال نمابيزت
 ملفنعإو شمول اواعو موس ماد و ُئ رئلاي أي !مكليعسا م اصلا ٌسْرْه

 ده امروسئملارابو زيان يعبدإو يزعانتنمو كلعرش ((وعف اصلا

 نور افلا ووسكت زر اولا جاو انهيرحي لجوكتيكعت

 لرففلا ييرس ادم ا ةراعيف بوبإ اصلا عرش يذرو رع
 :* لكزلاعطقو الحج ميال وافي ةيززعاأو نانا اخو بل ملت



 نيونلو (اوحنيطاسا ا برو ماظعلحو لس الب (طيرومويلا كل ذ
 ١ذ١ نآلايإارهر نيعلا ف نراغو سإلسلا عطف بررحلا تتو اجاب [س
 6/8 نارحيا ل حرلعاجينو ]تس ضف ابعسو غل سالسل اور نولط
 رطل مينهوكناو .بمرراؤح ات رسكاقاوقتلاو صح بح اروضمملامهاربا
 هعلتلالع تصعو نإرجروصلازهاوروباخل اولا ناخ لرب بيعوارساو التت
 اسر دوءامإ ع رتستت ربا امل عصيرتكع نال ء)! صح بند
 2 راببد نلا نين الب اهتم ) ل انو يرش ا ص>دجيرمامررلا لش
 راشافر تلا ننؤشمو تنزه ب اتسكن يئالبو نان سوف ةسسل| نه
 انئواهزاكو قشمو نر رولان عي] خاب هيلع غلصلا ل مس ارز يرماسلا

 انريظيب) بكماج ناو عدوا بوغحب ني يويرل اذن ايبصيرماسلا سد ١
 ربحا صراسو يرداسلا وي |ئيلاذ ]اسي |بثس ملودلا ل سة يدب
 يرزكمل | ضحوشبد تزئال ءيلبشلاب اس ديرأصو عنع مرتع مل
 0 صورا هدأو ببوبا نيرلا ب جارنا ثيرح يرجو فب

 بك يرداسلا يل فيرد وطن ناضوانس نسيب يرجو ىوهلاب انعئجا
 ايواديرشرح ب انوجرخ اف ينع نالها ىسبمل اس نيرلا ع جرح اه لاق

 [سالبرعا كحايو تعرن تداكو بع ىلاو يسار لإ ع ظعر ا دحض
 هيد )يف ايحاو يرماسلا فنا غرياع قس دي! تدعو هيؤ اعل ابهسا نم

 رصاتلا كلم اءبجويفملاربحابإ يب بومعب نين سوب تيار ىح
 ورب دا جيو سارع يرماسلا قي ايوب! روب ماقاو بلح بحاص
 معتولا تاك ينو ] صقر يطشلاو ونا بعذر يمس باذع ل
 مززاوكل نرصح ب حاص (املاو ]ركل ناو بير اوك او نييبلح ا نيب
 بركس مويلع عزمت فلاي عازب بابو لعاولزنوايلحاورصتي

 اوقاسو مارس ا]ورساو :نيلغع نوسكورسكف ىراكدياهسمجو فلا
 هوبروتت ميس او داعب هْمِباصو بلح عا !اوعطقو نالبجيلا
 ميهارب|روصنل اكلم ان اكو ناري ا اوداعواب اس لوضمو لم ]ولتقو
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 ناوبإلا نيل اهرلا عيت يريدناو بيز ييلا عوج ا ةراغس نعيلى كين اكو سنن

 نئئرو نوبساب هناذو تنافر يي ص احا دس ريو عِش ةراغلا بإب

 0 رلا ورح انويس هُملذ نسا بع مددأو صو عدحو دبر وم أو نامل

 قص نيش عاصلا| ميسا إس ميو عب اخ سو نوئالمل 1ةهائلادبلا

 5 نسأل ةاملااهطور هباطخلا نس مزاد اره, يزعلار بعز ءو ا يصح اصل

 ةرهايبسيخت هلعن مل ارك اهبالجاحلا نيإ امر عار اضيا سسبحو بيطخح ا

 مملتظناءاكلإ | نبض موس رالي اهراو انيلط ام

 يذيزت للود وج افلا هيرصرف ناكر ازعاهونسوعو نيييطح ا طر بعج

 رباه, ينر بلجي ان ناذخ عصاوهلاركع مس بطب همز اوخ اولا
 ٠: ايابلا مسالا ىلا الاولو لوفي ناكو غونسلاهيداو ابا ا ل لاين إلك ن لهر مورلاب

 مستتر اشبج مورلا بعاس يارب مولا ولو داوفو
 نراناسي ا رتنلا كل ناق احل وسر ءء ايصسسح سنو ارابلا ولست تار ضير |
 هنسعاطو لوخرلاب مهرأب مالسا// ولم يلاو يل | بانك حبر يراغ نرلا باشي
 اناكويزلاو قسلا كلم زصرالا هجو حامايسل) بر بان ضم بانك ناونع طين اكو
 15 اعيجكرالبراوسا ب ركن كيما ور ارح لوجدت ئبرلا سن يسسصل انر

 هالبيل ةبسلإبةزيتحيكد الو كولا ةلجزمانا نا ب[ لمص ي
 سلالات هني مويلا هج ونشرو ماشلاو مورلا|

 داليمبوملارلاكدنانس باجي نيرلا بش يف يصح نسم | لها نم ارسم
 مزنيعاو سير م سيل م اوقا طبح ا علا ع حوجامو عوجإب رلب ن!يرذ نائاذ
 20 لأم نسحب يو مشي عواويرف ىانلا اوار اذاو ممامئار موبكأنمذ

 سحالفرركازقلا دود رلوي الميع [نمرلوتيو اررسزنير) غي عرزت ةئيباط
 مثلا ونص ناو ضرإ/ يب نابل اضن لشم كالت ب ار ني حال
 نيّيزلث سمكه قس لطي اهؤبعنارريراب نيس سر اننا

 نيل[ براغ سلا ترءاذانر لئلا لوط مهتم هرانل لس ةظرلغ زبشح

 :: للي ميلا دضنب اج جا كاوا ىضعب نام سيعتر تقولنا كلل شيلا راو
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 رش.ابياهارؤن (موثاعاهش ل اكو ءنسيضجو اوبس ةلسلا نه يل! [و ماقان

 عيرعلاببحإن ساماو برعلاو عِزفلاٌ ن نيم ا ل يوحو هسننب برخ ا
 هسننب ريت ويطلاو لادرلا ٍ[دْي نكلرو صاصلا ضيا يلع عاربالا يغب
 ىّش [َساورطا امو هلُد املادربو ءرسارو لتفببف هصاخ ا يلا عرل !قشت

 زيرو لافيووسفئب بكوب ةدربلا حاتم بي ولابلعفب ناعاذكو
 كن اهفر صلال مؤ اواو ر و اوم َعرهاط هدالب تت اونو يحولزك

 من ]وماي بوباوئب نادال ضونيإ ام ايبدلا لفاوث علب يلعريقت
 وتلا نايوعمزسو نررلار ساو رج مإ مس كامل ابؤحاونا يريزاك
 كلاب فنا يبو منبمب عئاو/[ىرل اوه هناي رم او هنسل اكل
 صال انلاوحادسنع اديب لاقف (نعقعا دبييا قود وتو قشم د عاكلا
 برررطلا سريحوهو بيرمو معىب كلئذ هرآثإ نوع الة دداوو صيخ

 يمان أل ايس شم ديل )وان نمل ارمسا سعد ميلظعإل امرس بلطو
 يحال ن روب رلار سان قباو لام أ مدبا/ل او باجحا ام
 نس ايكإلاي هيسعنو لام ا نزيادع انرصج ةئل ين اكذءاذ اهج يب
 شدو وباربلا هز عافرباط اضل سل سورت قدمو سوفاطب او
 قش اة رعباجو نيلزخايل ال ام اد زد لءاكلا ةافو مينو هارب (ب
 ترلار مسا اكو هّملو دو هل بجو دلو مإ يف يضنو ماهل بَم رع سجد
 سدا ذأ ناك راال) اول امارس اد اوج مقفل واب علا رش اهيالق اعاد
 ”/ماياصت بار سئ يجو جر! اسدنلا عنمرتن ناييرابح سماق راش |
 اب نمدو هسنيرنعلا اث لال | وو يجررإط يت صج ن أوو تناكه
 وبسانن وهل نام نكي نايطانكل بوتعي ند يح سسص
 امل نرلا الص نوضحل داعم !دربارشاعو يا دما لاملام اشم ناك
 عملو ود يىئفعب عجر قيشمد يف !ارمصلا نم اا رو باي ارماس

 امك اصرلو ناكو سرر غلبرو حاصر يس إرلو بيوتععل ّن ابو

 رباصوهو هدوكيبرااثإإو ويلعشليبرلو هتزانج ف نوغمي ع زعانسص
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 انه ثم اوربي منظأ م تلق لبو يري عسب هل صان الويركدو يب الع جيلا
 نرلاربزخا ينو ] تخف هنم حتو الهنا هسإبسّت ا لَ اعلدروهو

 ذخاو مثرداص هنافهتريس ئسلام) ْسْوَنَم او بو ]وهل نسر اجو لول

 اوال او فيفن ام ئرل|ررب يلا اوثعبف َجيريلا جور ييصنتب جرضر مااونا

 3 م طا ةالايهجدن و هذيلا مي مافن داع دال ينمو

 - ليحل دحاولاريعزيزيزمل ربع عينرلامسأو ماشللا ثس :يرم نمرشرلا

 قد باج هدبزن يلا وعلل بزمان لريال والا و جبتدو رو رماحوبا هنينكو

 بطة دال يجبر يب قش باجي مالد اربع و يريزعلاربصزعلا اهلا وو
 ل ادعلتل زمزم لئن عبو قش يسد ماجب مورلا بحاصل ل بعمسأ صل

 ,, رضعج ني هداعس ليل دعا سلكي زكا نرلا سس تن! نون امير
 5 مالا اا اع ظانم يقم نضر لك الض اف ناكئسابعلاوب| يبببعنب

 موبوتافو تاكو اذينع نبللا ببط قالطاللربركة شعلان ح يطل ناوو
 هبر قلع هالة وم ا فين و ناكو نوبساقب نفدو نابع عباس نكبسلا

 طفلا دوري نيب سلو ىّسسمو ماج يف | يضيع اعض|ونس اكو لسلا ليم
 , هد وينرل اير ٌمانويرم تامونارّملا هيلع رغيف هباطغل عروعتسرزع
 ا و ]كحك هيدداعلاب سبير زنلاو هامشنلاا طف

 ئراديلع هالبنسإ فو لولو ماطنلا هلنق انزكةرذ قيرا سا لييذو نيدرام
 كم عرترِمعل ناكو هاب ةنرهاصمم همم هاو بلا رثعم اع ولطو
 نئرف نويساعث ضيبالارجلرئع ةيزنلاوةئيدلا تنب يخفلايعو يدا مان
 .. اعاج نيل مانو أرب نيفونت نيدرام ىلا تلفت معلا ثامال نام
 و نولي ماد ضع يرغال) رس هبي رصاذ خف اماداوج (ثس

 اسود ناكو وبب ) يلا كعب نارك هو انغنخ لو هلم ي درا افو

 هنئلو صر حاص رلارس ارءوينوإ] تصد 57 نيدرام يب اي

 هل انركذرقو يدان نينيدلادسادبع نب ورش ملكر هاجم ادللل ا
 2: ةبابم نيل امو يرعا تنين راو تريررع صضاطعا لبملا



 باجلامييمملا انهي صح .يحاس,ليعسإن اء باحاامير ابو فلا ننام ديطصبو

 «؛ قانتارمد | عريرطلاو لك باو كشوسزب نرلادامسراشا مما لاطالو
 صدزئ )امل عاصلاي لابو ناضيرزحاوا هِصضاوانَئْناو الاخر رجارعاو
 هامجورهصو قشسر ءلزخا ]وصور يلح ضر )!كوليررتت اء يتبع يدلح

 لب ام شيصير ابد فض وام وربك, اردو سوم او راو بلع
 رماد حر سهل اهزعو بايدل او ليغ اورهاوجللو لام ا سئيلزحما

 هنونول حاصلا اول او هو ضو ريلعركعلا نلت ارماشلا يربركاسعلاب
 واسوي هباوما معاهم انلا كلم ا هحبور است عارسالا هنولاسسبو
 مهجور َن و عتلا د يودع عبار حلاوي ىسيبل ف  عاصلا ل وصو ناك
 لداعلا ل طض مين ربل بي اخر اكو ه رح ول قتعي) د املا ولد اعلا
 حل اهلإ !ىكعو تفرز سسيبلب لإ جرحي لسبع بخ اق يار ني كافلاد
 رصائلا يهجم امهساو لاق دنانير صم يلا ءريسمو رح تاهداو
 نكس اوي يون عع انقرافز نسر يلعولومع نوكتال انوحالا يحس
 ماحس دع هنأ يكيل امم ئمدع امج كرو كلم !ي ىمطا يأرعا ضع

 نيجي ور تمم ى سبح ءمزعو منجا ال ا[ لاكي ب
 رالي دع اًنرَحا اذا ىشسر ىلإ جوني ن )1 يضف ن (ىاءلافف جلف
 انوي )واصلا | طتسو بس سيبلب ب )(كسو لين ء) سها
 لبعتإو كيلع ترشإلي ترى يكل لام سدب نيب ضرالإ ]هو هع
 ماصا/| اهم ولطا.ءاسلا كلك بط لاغن هببوتلا وجال اف ينم
 قلليووسجلامل امم سلجاهندا مبل ند يور يهل ه بلع خد اجر

 ابار مل هن قلطارإو كس ثري ركيوهوركما كذف لراعلا
 ةفخداعلا خا لبلاك منو دسونب قرصان ءانهل انادلك

 تراعفر ابد ولا نيرهجتر )تدعي عملا ل سوال هلا كدر 2
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 نباباريهخسم كيج فو ازكك ولم ا كازادوطمام مرت لوب هيلا ل يان
 لو صر دريك عود سدو ,وادرصانل اروعؤمتاو سلب اشر ارلا يكرر يع

 لا دامعرصانلا ئشوبذغ)هبؤعرصانل ايف! يريزولا بيوك ركلا ا
 بوب) بوث سلبا لا سراف ب امال يله رت ري بيطلاو كيوم نب
 , ي4نرطنيالاقك تبج كتيب لا كيل بيطاولازو هومر مايتلاو

 كراجا د فاولانم ديريجشتيلا تربح نو داو لم ال ازامن تلغمام يلا
 قبض يلايللاضجبو ناك ايفر ارلا ل وعام يا اوماقاو سأب كيلعامو
 اولصوو حاصلا ك يلا وسان! برئ برب ) ١ عملات اج ليي ريشا

 مجال خد ورارلال ار كلا بياطلاو ئرلاواعاوو هيطسبسي ا

 ,. هنيراجن طلبو مخيسزخإو عانجا كب ءل كنب نانولركلا لإ علظن ل اقو
 ةريؤدب تحفحإ الو رركلا يل اوهجونو عوزخاو تطساؤ اماه تام
 ذامعهريغب ملغ يوكل لاقلاه ةروص كح ترهاقلإد يالي تس
 اوزيلكم رصادحا تلكام ساو مايا ونال هنرلاى اى اوراسو عرسال
 (تلكاف ةجاحر بلع مْ هعبر هد ررلا ييطخاححاماعط ما كلكا

 : اوريرب مداذإو روفتللااكرشيا م عارو نييوب ميرلا ياساقاو أس
 كلاب ولغد ان لوكلا م حرض !(يناهطَمَمب سنع اعلاط اوزخإب
 اطفرل اكوام فلكر ومس وحيو  داعس ببسب ناكى ولا علاطل ال عالبل
 ن اور لا ع ادع كافي ر جاد لك ئه ض ان انت يبرز ل لاقي هببلَع
 مُيحاء بكة ليل ىئهنا دابر يمص مداخيرذع ناكدتلور مها مبس
 5 وفى ا ناويالا رس تمّمو مداه و يريبطاسبلا تنخازطسل !يدعلابو

 دفمداخلازه نبيرقماب تلو بوظف الرنين من ل مولا وزي لمرلا
 فير يثرفنكل اق ءولسغإويواولاي ا هباولزنا سإر طابا اره نلتا
 7 ايس ي صو يصوم نرغب ءاوحاصو انه يف | ك باج يالاقو

 ل|مءاقأو تلصلا ا هنايشااو هلو رياح علط | يرررزولا 1, ىشهلل
 + ص الأ ماها باهي ل راهلار ع ئيوعمالمل سلب ايلا بور سلبانب
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 تيس ل ا ب عاب ل روش طير سلا نس
 بنجيوزيلا لاعب قرسيبنربهطلا عاج عطني بسلك ب كك رلأ م عس دا
 شيب يملك رصلا مك ناماه د نع نايامو مريلا نايطان ديربأم بوبا ا
 كلر زجل عضو نيم ٍةيقرنالاماميلع مال كيرادرلاكفلام عادلا
 الب بلو لرح اب تايم ىاينإ. لع سلب ائيل ا هبحوتسرن] لع جارلاوىراافلأل
 ةيَقعوإ )هوو قشور ضيوركلا ت يو مانؤهيل) لوب وبي بولا
 هتف يد ]ولا بار اوريو ونس يواو ن صج يحاصإ دم فتدورسد
 بيررب هرادو حاصلا لزنماولحدورح|] بلع ناكأبو ةدحإو ةعاس 7
 ملس يلا لانه انهو هيري نيب صفرو هيلع ]خر نيلوأو ئرإعشلا
 لسع سائاهبراكاموباوعصاو صح يحاص د رئر مال يلا ب سح

 [تبرحاوكرهيو حزملا با. :بجانس اهيوبروش ةعلقلا ا ءاومجزنر مض
 ينوندو رب يل يم)ةلفشع اف بوي اصلان بكمل ارو اهو لحد
 ي | وكرزم بويا حاصلا ن اع دع )وري اخد اهب نيرمر هملتلا ي اييلع
 مناع ركقاو ءا ايا تكِب ران طامو هقيث|وبو هدودبعو لبجملمإ)
 مللى لولا اخونمل هلايو يرجام بوي) اصلا عليم مزح بويإ عمضو

 لاول عاطعاو ميرعو سيبمفلاو نيلرلار نيدلا نو نيرلاريجس ميسعولع
 نمور هعلقل اخون نإ بف قشسو ىلإ وسن اول ام نوررأم لامر
 رهدرساب بويا نع ولاسر هعلملازخإ مولر ببقملا ١و ثنو سلبا
 اولجرم موي ب عار ئراسملا ناو قشسرب مد وار مل امناء اوعامو

 لحرف زدحما هشير اج هعيو هن اليو وكيل امو بوبابر قشسر ىلإ

 لابفلارروعلالها هين عطو يح يرط لع سل انريربويصفلا م
 دو امرلا كدسرملاسييزهاز سلبت هلل اينجل هاج جم مدس ناكو
 قاوم انع ردو بويا كم ابرعيمب هبارو هبسسم وبكل كقتلا
 ضعبارزخاو محجقرذبد مولع ] يو هو ه]رواولا ابو هوعبتنريلا
 سلبازإاداعرف ىريزولان ابو [يلعلزئف و رطسبس لا ]سوو هلنن
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 ص 2 2 هسرر نيرلا

 ه  ه مارعلنكساكنازها ه نيعت ارجع نر اركرعسو 2 <

 . _ ٠(0اللاط كشنات زم مالبلتانغارجتارفاوم
 مو ع بك فو مسل اق دن وسو كس تادرمو ءل ناكر مسسم ا

 ه ٠ م+:ىلدؤانيعسانن هعقاو كش هلا كعناكن
 0 ٠ .جحرغ ]ف ناب نزعه هدر نكيربيزئلاب ناكاناو

 فزاد ءلص) نرطساتارترنوورعرجح سبيلا لامجيف نينو تسد
 َةباتتورشع كالثوا ةرش عبئا نيف هّرلإو اكئاخ يملا د دزب ناكو
 كازاش يسوي فرشإلا فرعي نكي سوير يسبب كلدو ناس هل ناكر
 , 0الفامإبا بويا رون رشات اءاإ و ؤنسرب يزونسا يد.بلا ل صوبي
 قي اوخ اب هرحإلا يدامج ئرثع عباس م هبا وب ٌئافو نناكورهشلا نود

 ةرابصر يا ددّربب نأكو ثيرح ا عس عييبم ادنع هيذوصلار باقي نددو
 ه »2 رش قنا روي لوب بيو نيولاصلا

 ه 2 ٠" حاجه هيلعيلنهرتب مإكماشلإ ]هالات ©
 ه  "هعلنمثءاصببواهامل هيف مااتنويراولو

 ني) شن بحال اون اكار ولا ةماعراحالفوبرج نب ن اكاد هييصتحلت

 حاملا < فردي امينونالثل او معب اسلإ ةّسسل |ووينعو ةريبه
 ردع عباسا/الثلا مون صح يحاص ئرلارسإ هعيو قشم>ليعيسا

 لآوداهرجبو هبناكب كبل عبب مجم دوسلبانب امقمبوبإلاملا ناتو فص
 بوبا ءانتنأ »لع إبوفجاورعإ زلال! جرف ئرلارسان اكومْسْزْخُلا
 انركنالى لبانرروغي ياو بجعل اهو :وص اس امهنبب واليلا نوك/ ناد
 ياعم! يق فناو بوبا مزح لا لوزير صب اهم كبي ئرلازعناكو
 كيإحبب هضوع معو ميل! صبل نلو باطب بوبا | ]يما بيكو بويا
 نإ ماسلا سييزنب اذه ناكر ههازماع ماو ازهر كرهب هيلا كح
 :: ميكا ئنرلاروسريست بوب حاصلا ناهو] عملين لارغ نب بيطنم ا
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 نم عره ام هاذ ضم يف نيدلادامعل يزال يور طم |, ساير ني يفلتو ابو
 ىبلوهم خلنا د سس انوعسوباوهطب نا ه لبث اكن زك ةزه#يبالا ةرهاثلا

 داوجازغحامو هب اتا علل قرر نيرلا و اسع ناكو هرانلا عضنت امانغلبب
 هيلع م هيررتكس منه ضوجير قسسد ئدعرخت نا ئرل ادامعةلاس نا

 قال وشد يس تدخل دال قو نيرلاداهعيل اهو بوكرلا سمعسدرارلا *
 الو بنل كرؤ فومص اذ بيان قنشيرر رك ن وكب نا ربان هير زدكس إلا
 نيلاقئر ا سزخاو شسو هيلا + بويا نبرلا ب حلاصل١ يلا ثجيرذن
 عزو ماقنوشربهج نا| بنو لداملاو عاس نيب نسا اره ن له اوال
 لداهلا فن نيل هساو لاقف امهنيبد يرجام ئيرلارسالد لو إ يجو ابضخم
 بيكن وعملا ءللاّو خيل ا زبي! نيدلارسا اهل اح اف رحت انو كرتيل غلملاو ٠
 ىلاي درعؤو نوب لإ ع ورا خح خس !نإ) لاف انه نع ملبن ل داعلا يل
 كبلشطاف ب نيرل اواهع يلا داوجباضو لا انه الصنن او بضفن كبلعب
 موز اال صح !نولارسا جونو لعفب اء اضررم شين اكوامس هينسييل
 نيش نال وفي نرلادامع داوجا تحب 9 اوال يحير نيرخىد اسانالتلا

 سبل يضر دراوب كلذز رونا رابلرهاظيإبلراث هزنتتو بارا ٠
 ضو حالف ميل | ب ثحب اناصح هلاورشو ار هيلا تحب د اوجم ان اكد يجر
 اهزدابزابجاحداراف ئ افتسامةصق عببيو ئتاررحاو هلباكزارلا باب
 َمصْفلا اوان بلا مرش هوعد نيرل اد امع لات خي اصلا هي لان مس

 هوورذ تامذ ترو ع ديضنرخا امو هنير اصمررب ير صاخلع نكسب هب صو
 خب كوركيل امو ملبطر رولا داهكيلا» عيجةخافد وهلا ثجيواننيسرادل املا ٠
 دن تااولافو اوجد مزخنم جبل )نب كبل م عساف هلسقلعالاو اهنا
 يوب اذمرسبحت هلام رخات رطبا ةثروو ةزحا دلوهو نلت تاما
 ًاضخاو ازمات كيا نيجي لغالاقو نيرلا جات يلا لاو فل ث حبو
 جيلا ةيواز هادفرت نوبساق ملا ءانلوامولطم ل تضزن ]هيلع ةزانج هل تناك
 جابزين رلادعس لان ميز يرلاروس,يلعي سو هناجر ج انطيغو رول ادعس
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 يل كو يروزفلاوربحصلا مإجإاءيلع ثارفو عيغورببكلاع اجلا مم اءيلع
 1 بهلزملاو ثب دا>الا هيوحبومولملا نوني يف فازمعالاب امييلعرطح

 ماثلامجو سلا ومرض ناكوافبّيعاهيسالقاع هعدرل إو ئزع مقرصلاوببك
 اي لادن دنوصاو اي دونم نمل عا :و أكو

 : ءاهؤوتونو وصال | كلم ا ءلوازلودسرطو رى زنجي ظعلاناكو
 هي الفدإوي ىشم» اطعارف بيسلاناكون اوك عوبيلا ني نرلا

 هلال: لزتإو قشمديل يضم انا لاقت هدرعتنو كلذ يلعلد اعلامماصبوا

 ضياتلا ل ةالؤر قسمي ]راش ابيان تّصاعْنَسانأو كيلا واوجلاب ثعداو

 رصبط طاري راوجل] اق ناطللابي انانالاقو يارماو قيّسصو هلْ نو

 1 نبت ءزئرلارساو داوهلق فناؤاولاف قشسري صح بحاس ئرلارسا)ن اكو
 امودؤتاازب بوف هلت ماو اراد يراض ضعي رتب حاص عانسأو ُحشلا
 كلذو هلت ة حرك اوسسلإر هبرضو ب |منلاريلع برونو معلا تو َءئلملا نع

 قام اوهحو عرخالا يد امجؤيقشمد بويا ا هلا له دو يلو الاي دامج
 صصص نال يلي لقال نرلادساو بسسس: قلطإثامإب١
 0 دوعسئرلاروسركدو هيلعاو جس او
 اينو ةزمادلائانيرشلاتةينقفلا شام ناوهرئرلادارع
 اهدورأ ام نرلإنفسواءل لامه هتوَحادعدو هصونام ئدلاداعتاكذد

 ينل ديف قشمد متكلمانا لاقف ورم يدك ) اهوو :طصم
 7 و وشم و ملشس هم بلطنت ' ناطلسراصهئر هيل) جونو وهما هر اع نأ

 1 جعلان تيراادالع تن كتابك كنس متومرنكسال

 ىس ارهاق ياتو ايلا وو لصلا انلرتفنيرل ادعس نوم ةنويلا

 بو فسد ينمو سانلا م ينلهجونإلن لا دامع لوم ارز
 ٍصكبحاصئرلادساداعو عسملارارب هعلقلاب ئرلا دا معلْرناَو أنعم

 25 ملبوس شالا ول يلو لفل ومعي !ئرلاداول ]وهيل ثوبو شم ديلإ
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 ىلع لفل عففجاو برينلايإ اداوجلاجرضو لاه طساوطسولارفيريريج نبل غرف
 تنبل امد اخ مهيلعطل سر ظزاكو درج ويت هنوبسيبو هيلع نوعربرملا باب
 زخاهنالاقيم مور ضو مولع ءرمهرداصو ىانلالاومارْحاَكيانلا هلل ام ضرك
 مل اوماوانلاوطجيلحاوبطل ا بوب لمد |] دامه ىلا ةوامىانلا نم

 مواخلهانلااماو ابهررح| ىطجيماوت امو هس يف تيفيورواسوتقنلا ام :
 ناكو هللا معه صديإ ل مم بوبإ  اصلاز خ١ ام صون مارك امس ناك هنأ
 اهاطعائ حجم ميفو بابُ واوجلانخادق ئرلوامح جيلان ْلسمامل
 كيانلا لع اصلا ئرلازيمسل ات ئرلاىيممريضاو نردد امعرلمو هانم
 الملا هايزت ل غدربل مو هنيجرف سبلو يجا نيل فاير لما ىانلاب لهم
 رزونساول لاو هلقلاورغعلازمةدوص حم | ع بيا كامق هلصأ لجبل ١

 هل!لاصلا جون ناضير طي وتاموامإب|ءاقاؤر يوجب ئرلا ل امج بوب] حاصلا
 كبلج يحاص ]عسا اصلا ةمع تاكورصمايد مزه عرصومللا جرحا
 اهلاكيو اعفج او كبلعب ع امس| لإ اح قسد خدام بيا ناكوريسيل
 |دليل اوش وسلب ان يف بوي ]راسو ليلعب يلا ] يس عج رواده اخنو

 لطرع)وصورظنبيسلبانب بويا ماقاول اعلا, صولا صان داليا '
 بوبإ غلاملل لوب سلب انى ا ةدراو هينكو نع ركض علو ناكو
 يلعوإد سلبا ل بءامسإ اصلا نب عمر وقد ب ئرل | مان ناكول داو فنا
 لاوهلإرل ينمو قشسو فل هت بي اسرلاو بوبإراع ملمع منجماو لما
 لالاقو يضل ام بوي الايه مالسز جادا د غقرقن تاك

 كجوهو هوبك لن ادحار ساوبإل ربجكو ب دوباوبكك مو ٌىشسو هله

 صاد وع ,شالولا مانإلا انسي فن موو |تحصف "' عنجإلع ةسسلا

 هدو قئنوديصحاوي لاب هزم ئس]ر ابى م هلصإو ىلا اح يريطخلا
 ماتمؤشاو ٌكيرونلابرضدو ماشلا دو عبو إس بج ثيدلل عمد
 لوركا ماهل عرسك ناسا بنك | نمو ءوينحو) باوص) ساير
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 رق يريم اك اذلا ناو قشسو عدو يرعب عك بلعب هبال اكل يطعأ
 كالفن قيشم جالا لسن جوخ اف هلتنلاب تاب حل اربح ف الا مسسيح
 يزن يدر اسصم هعلثلا لمان اوبمو هتيزن لا هسالكلا يلا فشلا
 نايوباوبان فلز هدد) ة به يوك ىساو ئرلا سمش غلورلا سب ىمادلا
 , ةييعرشلا نيباؤغللاظفاحانصنمالو اعافبفع (نامْمْمالْضأف أما ناك
 قشسرب هاوي سرئملا تيبلإب نايراّصْفلا فو مإل مول هدا يف عنخ اتال
 يئذبو بحجب ف شال اكو يسلايضحو يفر وزبقبرصو يجاص ناكو غرم
 ى:جوبواس رخلاموبهتافوتناكو ملثم قشسد يلو ام لونفيو يرزع هيلع
 نوبساف ىلإ حو قشمد ماج ئرلاررصيماقلا علو هيلع سر عدعملا

 0 و 1
 نيضاخاي ا اصلا نم عز اج) هل ناكو ناحل ةةرص ريع هس)
 نييصلا ءضبف يمر حبب اكسو نبالعلا وس داسلا د نسل |
 نيدالث ماقام ءئىلفيف هسبحورائيد ىلا هب عير هنمذَخأو قوزرم
 كَم ىلون هكولم ميلا بنكيو داوجنب ميفب قوزرم ني ناكو:وضلا ريال
 :٠ هيب هتاووراهجسب شو ةضياقمولم بويا املاو ءاوج او نتا دو
 لمعا شاي لون ناكو ماشلا اب مايل نور هع داوجل نطع قيبص
 قشموملاجرَم ئرلاريساناكوك لم ا يمي بحا يرزع بلكوز ابك لع
 رباب واول ناكو قشسو نعلق غن ىرلادامع جبل! ل تقواعب ماهو
 نرلارسا ماقأو جل انيتفالنممبحاص د املائنعقشمرب بيانلاط منا
 20 مس خاب وصب حاص نان لو رصم بحاصّيض واو ا اخ قشمرب صح يحاص
 مشداقملا طءافنتاو بوي| اصلا باكو ةيبوبلا يلا قشسو سور قشمد
 نير هنيبيرجا  هنمؤاصلا لق ناكو صم لأ حونئصع باص لعد
 لحلف هيرب نيداوجلو ايو الك د اهج ْْعْوشسد (!ملال هدو لءاجلا
 قتل يرق باب همدامح بحاصرفطملا [لمجو ةعلقلا تعم ةيشاذلا
 .< تادف داوللو ةملتلاو حاصر محلا إي رنعرسكلأ عامنا ننس
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 مرعم ناصف سوه بع تايلا جورلاو كرنع هانكرتو ايئدلا ة]بعافإل كلت
 ضي ءاشغ) تنكو نيالثو عيز اء ذسر خا هنافوب سسحأ امل فرش اكان اك
 قيعاودالبلا رقت نعمتي ]ب هس اوال اتوكضب ان هسااقلل دمتساءل نلت
 ميريزل | نانو د اعسلار اداهل لاعب يله اش حرض اد فدو كيلايلا
 هازعزتتناا ناثو رب يرجا موك رهاوج ا يجادل صواوهتضباإع
 ميار يف نانلإ ]جيو هَيطل لا بور ليعس ا لسنا كرم ا هرخاسإ
 ئرلارسااعو هيشسافلاب همأزف كبيا نيرلازعو وشاح صحرحاصو
 زئدإاوصويرابسال"ن سوو بلح صج ناجورخرصيإ )نيرلازعو صمتيلا
 ًاىنإعلاوزسب|ماحلإب مومقن!قشسد ئمدعامج اصلا مسار اسوافوفد يلا

 يريررهزد د كوأسبحو ملأ عيجذخاوىرربلل ٍيبرع اور هزم داواو

 كل إعزيحسا جرشاو ربى بكل امهرحل نابونينسةماماقاف
 شم د بيبرثيب | )م اين ركسعادو ّقثسو لود ئم معو اوع علت نم
 دخرمر م كيب ئرلازعل هدو أراو) تتلغر صحو داع عاربالا مسني
 قدودلاوهيعلرتو نرملا لزنف دوادصانلاادو يحتم اهياوبإ خمبرماو

 مظلم فلاش نيون لاول اجو رلبل !بركسلائدحاو نوباقلا لا '
 باوبالا ع اوبصور اعسالا لور اصح تش او يشسو نع هايملا
 لالا رو ضسلا بابو حملا بإن الأ عزمي باوب ال! اورسو قييئجانملا
 ترواو نس ابارذ ئيحاوطلاو ةبيتعلا اصلا بزحاو!رؤنولا | دربآم
 لاه اشد لبلا خالق ييرلو هيف بوقنسلا قلءواموت بإب لا رصانلا

 ايارح جيرخأو هس ارهاظر عرب وروعاشلا حاصلا قّوهاو نربضرأ »
 ةعامج قتحاو نوركم رطل علكأنا) نها حساو ملثم رد جبر
 لاَقو مريتعلإ لع قو هنباوا اصلان ا يسحر رهو د مب
 كيور الافق اشير دع, )جرا اكو رانلاباهوي ضم اهوجرحا يفازلل
 رادلا ٌزنحاف ان !ىيب يضَمْمن ار املا الور املا ساو الن لف
 نايا [ضرإلالا عاضنو عابق ترجو نجرجراو نقزنحات ار شنهو
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 يبل لزاكو| امالا انا ءدوه| موب كانك ل فاسو ىلا ء الف نيل ينير
 رزشإ رس مسرؤبو عحوبو سيو بد) عسينومو نسإر نم ماظعلا) حركي
 بلال امج عرين وللأسف ئِمرَسب )ألم بلغ نا يل لم اب ناك بر رل) هب
 نئئعمل امن كلذ [سدكاش احل اقف يفونطككي يوب نر ا.جيريرج ن
 , هنارفل#انرنم لانم يب راونورغيرافم سرك لمح ةوض قب امم كلذ
 هن ايخا نباولخناللا ونزل نه نم ٍنونضكتن ا هسا اش احل انف يفاضد
 رو ةسدايإ رف يلام جبد ول |ضحا مث هل لان [ضاح كيوم نيئيرل )د ايع ناكر
 داؤنا مس وولي يل ) وص رزيب مسار لهو ءأعو يضيو ئرلادامع ماَنْم

 قبتعراذا بايثلإ يناكو ٌحوبشل !رتدلا قزح هيو ذ او غش ضرل)
 ٠, نافويبطولارح هب قنا يرسج ىلع لولبازه لاقف سيطرت ىضؤواسبام
 عزياهرلا] بج ماقأ ابشبح ناكولاديرلا تاداسو لاربالا م ناكدبحأص
 نيعاو هنرايز يب امعصا تنكو نايزلا نم ذعر | ب تونغ نرفع هطت
 كرب سديراغ] بقنالفاينرلا كيلعضععا انا ابوي هل ككقف عتيل ال !ميلع
 يوئعيم ترحارذ لاقورازإلا اذه اطعاو لما اذن ينقكي هلعجا م
 ١ مئلقلابنف د هموم لاوبار سيخ امون تام مدد )هل! !كمزلكرَحا ناكو جت
 لجل مزف مايإب هنومدج ناكأل لو الايد امج يي هساللاب هنن يلا ل غش
 ىلإ هرر بانو ه داون طق قاّوش تسلك هيلع هل ناكنارحله] نم
 كوسي|ذاوع هب اهص)ض عب ءل لازف مسكه يلع يل نال وئدو كيبل عم نبذ
 رهانْاَمنلا قوسلالا جرو بلت سكنا كيطيبوم كيطميد ار اناف
 .. اواقاقشو عد ينبام ءاوزلا علا تابخدف كرظتتنا للاقو نبل هازم

 ايوا[ يققلاي يحس يلو :نلكي كل مد نحل اواهإب ا اطعار
 ريقفو يدل افدارؤب ئنودوعرئع ةياننم نيعيراو سخر سي كبلعبب
 وهو ضر ايث هيلعو مانم ا يف هببار فرس الا عنامام لاق نانبلا بجرم عاس
 ره ماوتر شب | وودايرل كغم ايلوال) دنع امج حضر الا وامسل | زيبوءطب
 :؟ لعيب طيمرلار سجل ]انو منو يف تعتلأم عنضتو |يئرلاٌء يل غفت تكتناو
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 ماقاو طيالحزعكمغناو واروؤومتن خر ىعلا نوكتل او ةيارج هيلع يرجاد
 نوكين اورو انو انزرع مب اموال! وطب ماظتلا اه لاكن |يغلسن ىلع

 لاف يح قشر زخا اورطاطلا كلذ نع ععاوركمس تان م هش نعت يدنع
 | نين ياني منبر نيكد يجارو كقن تركت مث هس ةمهتزضا هع تيزع
 ملاش|ديب) هضوع هس ايش كون تلذو هَترَذ ةزرع مل اصينس ال | يدونو لام ا
 كساب هسلا نزل لمعلا ل يصواو تان ناو فناولروهشماظنلايرنع مادإرم
 اهينزخلاو وتو ثيرجر اد (مجرومضلازامؤراد يوغا قشمد نامل

 ايكو انطغ ناو ربزلكى اقوالا يلع نتداو نيلا بكا بلا قنو
 ناو مفر صزو قشمر ءىلقن] دررلا يلد جسمجب نكأمالاس | تضم
 بيب موو هببضعلاب بضل |رهعسوم لا بإب رنعيرلاربهسلاو مي رماشن ةمأع
 أكو ملنع ناين (انسب بريزلان اتسب ةييبو فانوا) يلع نتدوربا)

 عم هنو ئطالاو لام اد عرؤتنبو رريربو مريلا نسير قتل[ لان ح
 ندم أبو لوغب ناكو غروبتس هيرب نمي نيركسم ااودربال هابح حبلا اهص)
 حاوج ال احر اَحةوالحلان ابو عملَعلا ب اب الناضور يف ايلول ناو

 لب |ولافكإ ءو يدومسلا معنا يل )وولاوربل) تتيدطرلاوياوزلاو '"
 يرجاب ببسل قشمو َتِيراَو الرو ماول »ص اخ الم اس ماعلا ماصن ناكر يو
 كيلا قرر تكورصانلا كل !زنع تاو كركلاإ) تعط سيول ثيدح وب
 كرف نبجو) بابسا ن جب ئيبال و ثالثا دس نر شو تس زم ىللبانو
 نتعنساذ ةينس مظل ل ضمويازحام يلد انو سور تبر شدي

 انبيير ارامل ارو يضر فك ناب ىانلا مهل ةعاسولو حاب اللات طسبل نم:
 ديلا عماحإ تسلجو جرد ىلا ةوشو صاقل نا خب إ ثجدو يش جول م
 مباضيإلا وكل جيرزغي لاقو ناوجو لين ايؤنعاو يورد ترعب
 كيلعراخبتوشمد ناس اوركركلاوىوئزلاو سلبان يزخر وكنا كاشنو
 يضم نوم نأيإ ان يثاللو كال ةنس هس انغغ وار نوكتن)

 برئ وسن أفوركى لاباض)و لا حئحاءرنيعرنر )4 ةياقبك نيالثد *”
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 ىنر ويزعلا قالطا.هفرولا ع تببتكت لاق ثمان رمإطت نارسائتامو الع
 وا ب 0

 ع ره كب نأ ايودلمل ان ن1
 هزه بحاص نيراواشتنبائا تلات كل اجؤيربع)و يكب يطغامل كلن
 شيعا نبض ناوعلررلاتريغتو كامل | اء رجكر ف يساو ى)تاسدالبلا
 لافووكرر ردو نكس يشتس الضال يعا ايو يع بجاحل أاهزخا رد

 ةيبوولاو ةئسصلاباعيذؤن اهل بسك ما مداخلزراواهييلفاقرو تيكن
 0 كائن سوح سا سل كيو [دكسل طير ادو اهب ردنا اعل ناو

 يلق سا عن ؟مالكتعسالن هللا كبت هلاتاجاس مزون انوه
 لانوعتلا نمل س رعت ناؤنب عاشو ىوبغطالعاذلاب ناو نامل وبن

 طرا(, زيي مراخريفب ثولخ الو يمه ادهساو ساذاعيزوجعاي كلن

 ينوي تاققوبل ادذسي مواغلاذرز جياوخل نماهل نايف عمور زرللاعزيزعلا مو

 < الكل كانو وننؤتنتتا رح الغلاف تض/كتبف اع سا ناصلوتتنو

 ةوماو !و مركلاوا يحل زي اف وشيخ شن اب كيو كلم عوز مارا عر مورس
 غوكو ارلو لغو اهل ايولول نإ تاديإ مسي اً ارب هلع ماده إو
 دبحأ ن نو هي يه اجزطاب مهفيالٌس ناكو فرظاا روصو حا ئ اير

 ايلول اضتس ات نامدل ابالغ بضند عْسس نرلع غليورلولا مرعا يرنعوهو

 يص 0 اوريكم مويلعاوعمجاذرانثا نوبل طياد وا اونِساَف] ئاملاون)اوتمتا نكن
 ولت وريلاءولس تلئناميننسالانيدبالاولاؤاو اف ابد ةرثعكيطخ اولا
 ينشف ول ممحمرعنس] نإ ساهم تنمجزاو مريلا تعد يكساوبلطويز ولن
 ولع سإإص ىنلا لعن هعيو دير اب !ىماظسلا يلع مزمل عدنع كنكو
 ناوبال نس ربواماق ماق]عتلا هع يو بلع خد الئ ضل انت مير هتفرم

 < ةقففن د ءاطعإو ماطتلاي هبلغويكو هينيعإع ءمّصوو لبتتل هلا ماو
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 بنلإزعاسرح نايرارع له يف (جلورلا دع كنومرحب اطنخ مامأل اج اب بإيو
 نعول مرعسرن لما | كلما ناو باول ءافرخ مالسالا جرا
 ءالدواو بيل اوندكم عري. صزم جوبشوجتسانار ءنعس ام لان هته ل
 ادا ورلا ةيكؤنهلا ومد ركمئنإ] جا طحا لكي امتو طل اعلع هاج طر |
 ردو راملاول اق رسال باصصا دنع او ك شرود كي نيرلا داعي لصصحر
 كبلق يبطل )انف د ط جلع فشار ب ريزلا ُؤايلعْ خد رص نام يزل ملا
 يف نومتاس ساو يببحل لذ ويبوهو مانملا يلبىسيلء سدا سيول ا تيإر رت
 تامفنيرلاداع لافي ياخ تاامزان ل ائزيجحل ايس[ ككبانلمك لات هذه
 عامل يظن ناكه وري حادس | ينل ثوم اب ضدو نا هانسوراير مايا يسب

 م|هلزاو يطوف رص رو لور ]ساب لعين بكام اربعرع عم شرحا
 هيفلاوبا فطالاك اا او ويمر[ تصح عسب ةباطكلا وعز هاج
 ناو بايضو نب وبيك يسو ننهاذل ابو بريان ركب ]نيود
 مل كخاانا انضملاإ لاق نامع]سعرلا نيك تحير فلاب سا اربس#
 هبكيلعيو كلام لاو نعلاو غاب يرتع نس هز بجو نرلاو اهرلاو نارح
 ةايونيبلاب [ثواخإر ييراؤفلو مورلاو ءلصاولاسكو راه اشيراس يح اوهالا
 ناكو لاه كالي اننا لقا )هيرو عرب اببرلا تاكول الئاعإدام |داوج
 هرمي مح كيل م ضجيزخ) كوم اب نئنبا !روأطق ةبإر ل تركام هبيبقثلا نومي

 نررحوزمز] ب ئبلاوضحوطإرسكام هساونزعتتالل لاذ يع يامل د
 املا وبوواذس ايلا ةيونلا اي علا دعب هذرع موي يذق شسمر
 ةجوز زوالا ةردإءالهاد راع ئعاذبنعع نايك هيزاوجو ليل امقنعأو ٠

 ونوس غادونسلج ىلذلا هب تعمج او زال غ) لا ثروصالو ةبيراجوا
 ركذادعإ رحيلا يحترم ام دساو لافو هنع هنغلب خضم انعم ام
 ايلاله) انت مدار ةرايطلا هزه غبانهاهارعاق موب تنكورتلو ياو
 ِكيلخرذاهل تنذاناملض] بحاص ئس| هاش تيبرنع زمانك وجع ةاما
 صو معين ز داو اهرضدرف ل بجاعلل نلركرن نر )ءاش تبة فرو اعيو
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 لخن ياهل سبيل صوص: در هوجان ةوطضر شع دوري طص طغسب عتو
 قالولي عت ايلا ل )ومالا نهواولافه اب ١ ماطعاف هسريلطت داوم اع

 منااط اس مانلا اه خا ىزراوخل (عورام سيار شر سراد لغعلا [مزيبج

 يشيل عرولب ام انالراسو دارا ان مكلم يهسالعفم دالبلا مادا ارضوجب
 + لاقثالاو نيلزخلاو لاومالا ثجبب نإ عع ىيلءامراش ارذإو ايو كوككاي لا
 الو مهيبلعربرط ناق ةدبرج مويل] عسببر عركسع عجيذ وزنا لع دكر كلا يلا
 را ةلخإف هسدو ديبي نسال ةتاءزتغاف كسل اوهاورلاوهاو هيأ زخ تلس
 اولانث نولوبز م هراوصا تفلتخا بال لعاكلا نأ يك حو هين
 نازولصملا لافَم هيلع امال ؤغتاونُم حاول غل وقن ام يشلا ينير لارخغل
 ,. هامْب ااش يئس هلزعاش يمل داعلا انْواّسس | ينع (يبان مادخل ضعب يوب
 اوال لو انيلع كيو هيلع كلّد دعيرحار دي ام كلم ا تب سدحا وانو

 كول ماناو لسوزيخاننيو لماكلا مزح غب اندر تاوانا نيدلارنتإب لاو ها
 قناوام سو لاند انيد فلا رو سرا نيضو يام بطجب نإ هرعوو
 حو ]مالا لع ماشلا عايض قرون سبا المي ذأ تس ئبةطح دوام واعالا
 :٠ هصصورمجإا (,ملار مزن رابيد ىلا هب احس لابو نيزك ع رمو مويلع
 يو لص تاعئد نوب اقل||صانل اى ا ددرعن امج لمالض زئامج
 هسا ةْيم بديع نبهد) رص بهجت يساو ىرار يشمل نول ار سيعانل ]يئن
 ويزكلا ثرح او صو هي امضو نيعيرطو عش :ديؤشسرب لودي طلببص نب
 بل ليلة يوتو هبيوعلاب ماشلا تس ذنوب سود نيئدس ةرماضفلا ل باند
 ٠.١ :ئطاسع نقاهلم عدو هون نوبيساقي نف دو نحال يد امج كاث
 فرحيو لبثييزخل ا ناهئبلا باو يفحح ا عن ع ضيفي اباوويعو جراملا
 بتلإب بقليور مب ئدوعسم يل اعلا باو قشسو عماج سي طخربع إب
 الان انيطلا بيك امام م ام [قنامامانايواربثكافظو يروباسينلا
 امشالاو بولا ماباور ابخالاو ناسح اتإب ايفل :ظئجراثالدبج عابشلا ميك
 :+ مسابىيز ئيلضفلا ان ربصدسو لمعلا يطع ميد تضخ
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 كيبايلازعو ملف ن ئرلاق يهريرإرإلا عيجاهن نسوان

 جا عاولصفناو اورواشتو حلا انبا نرلإ يو نيرلاداعو ىواوجل ا نارلإو
 221سشسجه, س2 2 20251518
 كلامو هّئردو لالا عوحا لومي كيب | نرلإزع يلا ل نار باوصلا هصو

 .اوجتاأ اين نوروصع ةىلفلاةءاوتيبو دلبلا كليو كحمماوعلاو ك يبا
 رّصان و داوحلو اننااوركوو نسالايان بجو ةئلقلاي َىياموي

 ١مبس يطق تاطح ابب] مالا سلخ ب يرجيز اكهنالئرلاد اعوصانل العام

 دارجلا نيرلاد امير اش اقل ل يم نيملاونغ ناكو عبلق طي ؤسسف هلميختحماو
 هبلعزفوت هماس|رادعوهررصانلا ”ءم )وود ىواويعلا عاراو هوقفاوو
 نعوشدديف نموميو بلو حرضو ماد ف مويلاريب ف ءكدوعق شيال ل اكو
 دي يا ةامود دلت عاطرماتلا نارحإ كس ابو ملل ايا ةءاس/راو

 هتبلاوإلا/اكدساعلا نحاصم حرتملا باب م عب فاز يلا ريو باهفاد اهلا
 وشب من( نيرلاي اب عدو نوبات ىلا جرفل بإب بوصانلارورتحو قشمد
 ار ئازقل عض هئاد اويللاداو ل ويري مويضاوكئاق سييابرل اي هنالغو ساني

 سرك ]يبو ىلخ فلا دس علو دور اسبر ىل |ىل اء سقت من| يفلت ل اناث

 رصتب يولد هضنفإ ءاومزعر امابانوباقلارم(نن) ماكار يطاوكإ يت ر وتل
 كعبد كشوم نب نرلادامع فرهو هكسم يِرشإلا كيب نلخ ع رطو ملم

 0 اا دس نولجيإ |ريبلاو قاسؤرسلايث هيلا

 اسلااعرونساو عسا نولوع ئبرص ناراس داوجلو يصانلا نيب ىف قرح أم
 هوعطاوووبتا/دينرثالل قمنا لبن ماشنا وعود يلا رت
 بيار هل امنا. ىسلب ان هب |سراذ مي ايس هزعس اسم مم زخسإو هون اكف

 سرمو زلح هئطقيركاسعلا وانو يمل ابيل عز جب ويس نانوملاوناو
 اشد هب اوطاحاو يلع وقاسم يببسحي ءد|وح او هطصسصٍ ع هزيلهد
 رهاوج او باسو نيارتغإوا/ اجر لاهل اوزخاو سلب انوعربسيوفني

 اي ةفاابارفيوهرتتناورياللاوَعَتَساَو
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 ننام ةخاط ميبانلاكرملاوثكلام يرئام يف لاق يلاع ناو ع ماكل ادعس
 م تزخان نطنل كو مرعسلا نالت لقرلو لاذ مالولأ اره ش هساب زوعاهل
 ل يرن الئارلاقو لاحز اما عرعصر اصح ا]اطاإف لل فرب طابمر جئرْملا
 الورك موبي تلق تلك يكول اق ساو متتزخا تلق سه امد ساو ماقام عزا
 : طاب زخايرشو ريع نوئطسءولمافارلم وبلاك ترتوطابمداوزخاف
 ثيدب يف ببر ىرثكييداحاعيرالا غليل يل ماجن كاملا ةءافو تناكول يلة دجب
 هيلعاولخدو منييع ٌءزكَسدحا عضحإو هنويدحا لعيمإر هضئلاراربريغم
 هفلح كرو لاعسلاو لإ سال دامو زيرشب اهي شرم ناكو ايم هدرجؤم
 ”ايياوسيل اردحإ يلع نزبجملو عج اووي منوماوربالاو ميلر يف رشنو
 ٠ فييمرارج ناقنايرؤنلا كلو ي ةذلح ل جاوفغنو نه لاغلاق حبو نزح
 ةسئلإرلانمم هُكلازب نيرلاداعو ك يبا نيلازعو مادإو جلق نبئيرلا
 يم داير انسان الاوامويميلا ن اغتساو يراربكر ضعن نأ هل رع لمؤلبو

 [مبلاو ريايثمظو مسرفئم هل )و هذ انس | ذحاف َيكماج ريطبو شا هس
 مسارب حا يبرج ل اقرادبكرلا بايث يرنمل بلاو سيلا ربكراور ارب
 5 ”لع اف ئمدخاب نارحارس | سالرفاس اذ ) نايو كمدح ارب ش اهم م د خاو
 دانجإلنيذغامج يمن غل دلو رجاحل اك رد يلا تعد ناو هجاجد الو نن
 ةنمارم|يإ دي قرطلا نايكوببإلا روما اهب بنعربج ل ايك) لع رمارع
 هزهلوا ويد نسال ناكو ةدع ل يل | جانبا لو دعو كارلا ريبسي ثيم
 نيرلا ياخ ناوو عصخ ماكنا اجو قشس دل «ليعس عاملا ف داك سلا
 :. نارعي يرج يلاّةذاضن كبلجبزماكلا,اطعاو حملا 2 ((ميب خد قشيرب
 نكسب دوو ادصانا دروع اج يلع هنو |رررش|راصح قشسر ترصوح
 + نيدلا ف لمان ل اف (ههزخاا) قيبيرإو بوقنل اباوول يو امؤن بإب م
 ينغل ف )وتيم الل ]ارق حاملا ناكر عزرب ضر اإ الحرم ميلا خويشلا
 اب ماقاقي والا د اهبحوحا نأكل يلا [هجوحا تاو ص هلا ٍميطغن دلتا
 . ةّيون|وررظاو ميلعاولص مدعي هحلقلإب نضدو ينفر نيرشعي انيبا



 ربسر هل انثاو هب اخد كر بور اجمل برز هيلع بنل اودارار ل مالا برب |

 ذهمخولولىولار رب يلاراسر ايل موالو جيللاونربفويشو رزعتم تارنلا
 صن غد اري يلا لجنس الل اق حلا هلاسواول يلا اصلا ل صاف ةرعفلايذ

 تملانإطناورب للريال ىلإ نوبسبو هيو احب نوغركي هِيراشل اووإول ناكر

 كود منال اقيم مدهتسي نار ع طور يسزراونلا يلا اصلا عب نام ا ةرورطلا
 دارا ّيسدراونلل رست بح م روسلا نس هطعو راجين نيدلاررب موبلا
 نين لع هصراهبدر اجه عولول يدلارباوسبكو نار نسيب ر جاو اننساف
 ناوكلدو مركسحبإ ن امام عيبتو لحلو مايللو هنيازو مل اوم)اوببوتف لباس
 راو يربإلاو تسطلاو عارد سحب مهر ؤؤئبام يواش مضل ةاردلا

 معيصربإايلاطنعتساومويلا لذ نمتاراقنلاو ناسوكلااومتنتاو مره ١
 رحاطر ساو طلغازهو قشم» مايجب. :ييصنلا نط نيل اكلا مينو [سصش

000 
 اصلا بلاط ارواج ايجيننلا هدد اربع ىيابلطح نيدلامراص فرن ينو
 نوبساغب اهاثن يذلا هنيزنب نئدو نبش شلان شالا مموب نام ئاولا

 طيماقاو فاقوإلا ٌعيلع قفوومبزنلا نهاشنايرلاوهو سرط(ب نضدو *
 انصب كراكو نبى لاريع هال ظفعوورعلادهاوج ينس ةريروننلا
 وناس ميدو ناس حالاو ل هلو يركن اس ل ارهاط ن الصلاو فورعم امد
 ناكو دبابو نيتك الئ رلو بوي نيرو ندب لماكلا كلما
 هتابث ئم يارام كارب عرف ل داعلا ناو درر عب ل و اولا دلو اربكأ

 ماير بو التم عشر ءداوأو ردم دارسردلتعر 1
 الاول علا بج(نطُ اياهم (بكراعاح ناك يرسلا يف هير ديرب هناذو
 عضائلو لم الج إس ميم ماكل اسم ا نالعشملا هيلع
 هتيازخ طالق و با ادطايمد لع ير تلا رراماوورعلا ربي سب تجد
 ظالولا ارب هرئع تيلح وتم اوبتءلصمو يتلا بل ذ ءلرعاماد نباحدر
 طابمد جيردلاطحام لاذ وبتسلا خيش ناهيك سلم نهانلا وب
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 ىننلاءركد ارو !بحاصا سار اعالاصن اكو ج نيرثعو اهين سانلاب
 بجي علان ايو هرخا ا رملحلا )و ان موكسنو سلا هضيحن اكنالخالا نسح
 رصانلاك لم اررعركلاب اهيَقم ناكر ان ورك هيلع ئئعدو هيزنكيد
 ىلبانضاقئرل ا وسميماقل|ضحاو صصانلا صحا قيلبالام ميل اداسحلا لفن
 . ايماندياقلالاقفركافازكو ازكى دع تلق لاقو انشنح اءالك احلا عمسأو
 او هعيذرلا ةنإيمل | ظعل ارزع مل ناكرّيو هيض طرغام ئيرلا عابس يلوم
 يل يو ينعي اامرو قشمد مرتف قشسرب زيبوب تنكو كبازه نسي
 ]رقب هناالا كفاممسد]و كتفرلولا ل ئب وكرم ف هل تل ذف ير جام َعروص
 ماؤع نرد رباصاف ضرم يدوب موبو هوب|ن اكان[ ك. لواهقنلاوطنلا

 ,, يراعي كذو قسد هموزف نم مايا هب مرحب تابواعأتف عبرت برد
 كإلازب د عزيزعلا كلل ىفوت عيدو تحصئزوبسافب نددو نضالا
 هرلاو يف نو ديا سور وأ شن هس يل يذ يف دلو بلح بحا صر هااظلا
 مافو سِنِننسحا نوم) بنرف مداكلل نيرلا ب تريح َتَحأشنو نط وهو
 كيو رالاب] خّمشاؤ نيرشو عت سيف عرعزن ناي ببججلا مايفلا نلودب
 ٠ افيفع امرك روصلا نحنليوهعلذلا مين غدو بحب يونوإل م شنزع

 يمد را
 ؟ويهزراوخلإر كاع اجشسالفاع ناكمورلا بحاصد ابق كيرلا يعفو
 [ةائاو شاهد ااومننبا كاكلوجوزو قرشلا الر عفتيس اوإاجلا
 اوماقاو لاوثس يف رونو منمالظ فش كوالا م ولظم هل شو |م| يما صمم
 .. دتلاكجاعم نيل ايان ون[ نر ] كف كعب ىووصانلاك للا دلو
 داو ومسافب سدو ةاجن يب وال يرداج غي شسوب نام تائرصلاو لال ١

 رسل ارار ابد ىلا: مال منن غلضت ام قشير لد جيو أم عوبج فرشألا
 انررسأع هدد او كو عجو هس رم او ماههل و خيب ل شم هبح بأم مسج بلد نم
 نرشالايئون عيوومبامسو نؤئالثلاو سماخل ء يسعل | جك ار دج
 العلا لعمسزراوخلل تملتخاو قشسمد >اوبلل يوو هاننغلاو ,بطخلو ل ماعلاو
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 ذخا الو هشحو سيلا بف فرك يزلا سله إو ىولجو م انلا يبس

 انامحاإ[نحادق ن اكهرالوساببح هب عظتج|ءإو ينبوإز تمزل قشسد فرش الل
 |روغو ارشء دالي بلا كناوخ ا جيبي ضومو [ريز الهم لعل ضتنو اريثك
 هليجو هن أاسحإب اًيراع بن قإعلا يرطٍوع حيابإا يزمجو ايرضوارجيد

 ةعللال|يانلارىص هع نوظفناو وشموخ امو هليبسإ هال بس ماقاو
 الكرورلا هدو م يسولج بع كادو قشسد حاجب سلك ن | نرش الا لاسو
 هووصْنم ناكو لرملا ئنىانلا ف ول امو ناطللا لباس ور كذا دير يلنلا
 رضكناطللادبراو لاقرْم فشل زع قتيل وب تين مسلم يايا
 دامعو كريو تجب ل عسا اصلا ناطلد ينيك يل اهتشا انا ل انف يرنع
 داهلاو طاصلاءوبقرسلججئرلا ام اع ربرش ل باب سل حو ك سوم ئبئولا
 فووح عينناو بق خلو اطال اكو لابو مالولا ب عرش خبقلاذب
 ٍ-لزنا«ناىرا لمربي داع نمناكو نييلاو اننا ىدلج الهي
 الملا زل ءامعلاةوبَحا هد مث كلذ ىاطلا تلازفو ريم إف! سلاله
 كلوصو الد اوكسواوماقو هب جرتسهلا اصلا اهم وصوم يل لتي تس
 رداد فشار زع امودزو تقدص ساو هل ]أَو حاملا نوبه رجيان سلجم
 نال اقر ض والا شيبج غيراضدالانمؤلا جا امون ا دأبجل بانك ترك

 مي رج يرجوراشنا/نيئلا مككريلع عا سينلا عدحاموب جوخ زف
 ووجامورس خياقساوناكمب املا نالراسنالا مول احا هود. ضحاد تسل
 يمنا نويسافبن ندور ورحم ا ةرتعهنافو تناكو افلا ونوكيفيكوراهشاد
 ناويد يلو نعرلاريصومساو ىتبركللا ضاتلا قون ايفو ٍُ
 املث عربنو اربرلا زب ىكد زفن اير ككل اضن لور رزهلابظعم ا
 اهب بانف ىشمدىلاداع قشمو فشالرخإ اماو ىولا لا داعٌ[فقو خا
 اب ريو ادع اهي لأ ظافن اكو نوبساقن نضوو قشيرب يفؤنواضصفلا نع
 اعناوناكيكو رس ايراو ل ماكلا صياؤحئسا اوباما نايل جاب [شلايفزن
 ج جئرإءالسلازبازن انوع عاجلا و ؤينو | تصخ وذم ا نع
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 لاننف ميرلاوزس بلط فرش الا نأ بسك ماجن )و فرشالا يب ةسسمولا رب 227
 نلوجو ينآود قيباع مسرب هزه نوكتف هسْزخ مرو كناو لاسم نشل
 كلفلايإ ال مانا بنك هربذي ل ماكل يف (للنلا بنكت ةطساو يريسم ا ئيكزئلا
 يم فرشالازيرلارسالان مورئازخإ | عمزعال لء الا ناكو ا عبس اليل غاب انك

 قمل امورلائاوداعايو بع اتنتاو انس نيك لقي بري نيبقبن مورلازخا
 يم سرخا لوفي فال ربل سعبذ عمى عاورل ال جعو فاق كا دليل مم
 لساعلا لا كجذ يس مف لام نانشنٍ دس د ووبلاو اوسلات روس ارّوو قرللا

 لاقول ماكل بضغف ئريبس الموزه عمدا ان!لافواه درر انيد قلا ةرشعب

 فرساي عرمتف مزنعانصل ل قنو يف امم ا ةوشع هيمي ك لم اب لب شبا
 ٠ 2رمتفرعزثلاقو تشلاداليو هامحو بلح يل! )سام عادق هنؤرع المع |و لاقو
 ةرهاذلا لتي با ءاهئ| سواك اوف من او اول دالبلا فى طول ماعلا لك
 قي اليونس فال تاء اذ يتعلق ؤ جور بار لاقو ةنينعلا سان
 نييلاإ || مولا باسل للبت انسوالبلا تحارل نهر فول هاو لاق ياسو
 كلنا أكو ثيرح هحسام مرلكأو اهدوكناوليكس لافت هيلع تولت شياذ»
 5 طل تسصئلء اعنا يإ ا ردعبو منع فوغ نر صانلا كلما حقن ارذ فشلا

 دلو كحيلان نبل نيني ايناس راكد: ومزوإب
 عحروسلاز ب جئل|و الع هفقنذ هارد منذو نازفلاارْموأ ا شنو قشسرب

 يراود بكا ين صط طخ دو قسد زا او تكماو ةزؤترب كيبل

 يضلأ ءاجإلاو ةيَفشسرلام اقلاو »اهل ل داجإلا هؤيداضن سره نبا طخ
 ٠: كلو هئللاي قورفلاورهسنتلا ب قورلوىسإبصلا نيل باضد ةياَبعلاو
 يرحب ابساو لان هسا ارسأعرشوبطغللو هسيبنفإلاو لدجح او ظمولا ب

 ناو هنييرجامايركفر فو كلوزيو لو يراجل او دهسا نارانحيو

 لداهلات اديها ءنماقاو بطي ا هانلارفو سد ؤلا باقم مل املا
 طيس ظجبزاككل بهل ينزف اخ مجببر يدب سدو ى يكد و قشسد يل ١ اعو
 :,< كيل نيبو بي يرعنف ناكؤوشمدرو بلحيوبلإ يرو نيياحالا
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 © « ايضار سا)ويءاينمإر ين ه يراالو يعرب تسل ناانزح نك
 ه ابك ايهاورلايف تيفالدقو اع ه ةجت نيعيسمي يراشلوه

 © ١" ابع انالا|ض وحج اِفؤسب مو ُ انباهورمد لوم ات الازتوخا ٠.

 هزهج جلاقومزملا ووصمرر ةنينذ متعللءل كعب عطقناو ند اهيلافرلو
 نورا حض جياتي ىئالث تس تام]ب و مدس قد ر (نو يرحاإلم تال 5

 0 بسس اءيبحد بسيف ون
 خياورلارب كارت ماللغ رريزتو ئورلا هيا ع عبنو ىلسلا| لع ب 2 ارعشلا

 مسزخإو هنع ياهل اهل شكلا هيل ءالبشم ماها ناو هوبذلو منع
 مدفرث ناكورم هذ اري مدو صهاقلاب واليد ,ييفونف هداه )و ثيدح م اراو

 ]ظانئواعفجا نيرلاجاتانخشيردبو هنيب مجين ارش يريززولا لا بيقشمد
 ارو لافيا/ةيحد ئلاقفاروارو ص هنيتل ب علال ون ولا اموببب يرصو

 اني منسم خلاب ارو جملا] تاطخاب بلا جاتل اف بضلاب لب فلاب
 بضعا ا ئيلرح ا عاجإب هيحو نب بنكو بككت ناويدماب هل لات نيالا عت

 4ناقن وملاك رقو ئيرلاعإن عووعلاو كت كبش تُركرنف
 كسرشناو ءارضإلا سوهو مازف يعمل واي زو نلخوممإ ارو 5

 ه  ءهءاتوأرونالةواد هنالوكلعنوارلاااذا و . ى
 ليللار افلا لير ارامزتتلادزن ارز نخسوز نالت أورمج |رل ادتسما

 م ةوسع اهولخدو 0 روم

 رورلاط دايالا ٌبراصو لاومالااوزخاو تانبلااوكتنو اوبس ين ني]ياولتقو
 ملعلإو نلف يوم نيكو اب ناكو فكل ةرثكئ ميرا تنذنو اهاهاروبس
 نايو هايم ادع بلو اًفرطوابادوساهولمجو ةملفلا|وبننو م/تانغ
 (هينعاولجرم الهاني ضيع هسازُن اهزحاكوسؤبولو ادلع معضعب

 فلذرعب بهم انخلأو لأومال ٌصاورخا ايزمه عزو يعدو لا يذ

 كالح باوس ساوث يرلا هير راو ا بوب املا مدتلكك د ارغب يلا نيكو اب
 | تكن يوراازعاولمنناو زمام !ئ بربإ جلاملا يل اون 0 ئرل ] 6
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 ١ ىف ناسللا ثربخ ناكو ناروح س ءلصأر جررلا نينه رفد دهم دمساو
 تاير كرب باير واعال/ض ازغم ام امسار بصف ) و أكس شم افنس او

 عرمو ضش رنه ا |نرلا ءالس هانئو هرج مجم أي[ ئشسر ل ه) نمدحا

 رنابشربتسيزاكو لجمما ناويد ل مدخو قشمد يف دامو الاب بسسدكاو (ولم

 ئرلا المل هويه ضو كلد انركؤزنو هادو دي ابقب قروهم هسلاجي تناكر

 .٠ رمعش هباوصاو

 5 برئئبريزولاو ىسعا ه ءِزْن اكو عرعا اس اذ ه ٠

 . » بج دواو شرج ٍضاعو ه سسرشس وتل ملا ب حاصو» ©
 "٠ مه 2 ه بْنِب هضينرتشءوهو ه نكمس بطال قلررلاوو

 . . بكي بللاببعورساثلا و هبرعب طعر ناب ئاو ه ٠

 2 . ه شسد لايهم امسك ئ الود 0 ٠

 8 ءاقرسالواببدمزنجيرل و هدن اخاه معبامإامن© 6

 ه أنرص سلكي نب ناكن | ه 163 دبل سرا

 5 تاي طوباس ىرلا ياك ف لاازرل سل اولا

 رسعش اهرب ئيعىبلاننر لإ عاطسئن ئذلاف جرا نلْحو زمامح
 . ه فطاخانحؤم عطب نوم او © ٌءامح نادزلازايل اجو  ه
 . ه فياخ بلقب يئ دنت نمو ملظ يح ع وجل اول موي 2

 ٠ ل نب الل الس كنإو مرح هرمكلحي نأ اقرولا عازم .

 25 كاملا اههوشمو ىف اءاعالو نوزماحاو مبلعن ايام جيمب ئر لازم ميلعس رو
 . . نري بسس انن

 . » اقئا/قنضلا ا عساوه هيِجيرِلْرلااناطلسن او
 ,  قازرإلو موسرلل م اذه نكلولائب الف يوه

 بتلوتب اشن او كلو نم ليَوسس يلا بيك عدم لعمار مزجت اال و
 « ١ ٠ هءايزاجسادلاماوبنوكهليواهزخداووراسُيلتاو
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 ليتايستاهي واهب ناكر انو بسءايبو قوسلايل)ابوب جز خلا داكو
 ازعب نوكتاهريرا تاون اجا ئم) ينم تبكط لامر يؤئ امو كب يزلام هل
 يبطساولا:ىلزب كرابملا فخ اسس رينو اعل روش امي اناررزفلا
 اب فو بو قشمرب ثرهلل عمي ماقاف مانملا مير وبّبكلا يس هيوسام اب فرعبو

 كرو نلائيولا في وس وإ صقريزصلابابلاب شدو نإ رمش :

 احلاصالجر ناكو نويسافب ياسجل روم اكمل و رلا] بش هاكن اخ يؤ وصلا

 ماقةسوزونالثلاو مالا سسلا ت صلاح امضاوتسانيفع انيدامجرك
 نم اهزءواهبرلاو ناوح]داجلا داعتسساو تاوئلإ] ماجلاو فعالا علف يو
 لزنو ملوصو لبق مورلاركاسع تئفرئاواهرلا غنملق بزحاو قرشلاو إلي
 يعرهامنبيو لاوماكأو جورفلا اوحائنساو ساهل امااهعرخاذر شين هيلع

 ئييغاوفحاو ميلا ل زند نيدرام بحاص )د يسزراوفل تاديورهدرلا +6 -
 دع أولزانفركاسعلا تجيد رشي ب مالا لعن امفعا [يناولشد
 ص هينإلاة سلاف تفئورمإ ل عراصهلاو هسسلا نجزحو
 هين ساو تاهلازضانلا يدادخبلا ولبنان و زينر
 نيعير اتم قالا لينلاب يف املارلو دارعب يرث سب زداولبفد
 ىانلاماباو يراؤنلاب افراع طم ا حلم ب دال يدك اف ناك يا رسضجو
 نحو نررلا وج تلو يكسصح اح ا ساني د اهضاون نابعلا نصح
 لم تبتك#يإ) تلاسل ات ةيامجك نيحنراو عسشر نسي نومبسانبلع
 يش تس حاويعلا تبنكوريبكو ريغص نيبام كلبي يلارارقم لافق
 ىهج افلا بسب نابو نسحا هب امو ياببهسلا مسقلاوبا ئر از حدد

 حيا /نعيؤوصلا رباني نفدو ةدعملا يذرشع كلا قشنرب يئؤدو عيش <
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 مل نسال نا نصف علب )وسر شعب هنايلط طوس اا ذ ارش
 نا هنعءانر نا ]ينو هبجرحاو مدعيصر ٌمنيْيس عرب بكل يلماكلا سب
 وع عس ب امهولم اكلاردي قيب |مر يفعو يجنبو دنيئيبإععالعلا
 ه هافبوز كلما يلب بيلا ه بوح ات ناثناتيشسايزغم .

 , . هكةاءاوفقت ب تفاورساولءه اكليل لاول حت م
 نارح ئبيطعلارسرب انرلازعإقن[ ينو )صم اهرلاب هتافو تاكو
 ناررئلإ ريان كناكإ/ || ه دس ةببصوب نيب نفرق ماشل)ي ا وبأي

 تهناائعلا نيم اداري وسد عرْخ ايدل ا وهو غرو شم عباضو هلا عاج نألو
 كرشإ) عرس فوة اكس وز اللا و مسالا ةنسلا ةنسلا عع رابخا
 2 اياروببكس اناخْن اكو | يبس هببنعملاب يدلاىراجيزلان اذان
 آر نو ناولصلاوركرلامن اهل اوكا ل بؤ نابت وكما برش يطاوقلاو
 مشاماب)[بلعاومافانرماوع مورلاركاسع تدرخ [يفو] صف
 رفرلاو نارحو هيلا اوزخا سلا نه فلفو اهوزخات اربوسلااولزان
 ميو لحكصن يعجالاعل اوال اوزخاو ئدرام بحاص موبل ادونو
 : دمحو ساربعئرفظكاو ب ماللاريعدمساو نوصعن نيدلاب وون
 رخلذ عاونلاب يوغم ناكمن )أ ارهازارب اع ٌجِعَم ناكو نورصعيي 2
 نم !ليفو نسل واع عيبارمللوير ا»نيودعو فب ننع ناكمن أونع

 مرلئان هيلع ل ونسا ابيب هنشروا هبؤكعا ةنلك ض|ءالاببس ّن

 كبلا جانو ئيرلا طنفرلاو وعيد ن ويبس اب نفد بج ا حابب هيلعيبصو
 لاهنتم م باو وب | ]صك ريتا ةلسلاو ن َْت راما
 كداعلا ايواد او اعاجج القاع انداحن اكو هرلاورسا زلال داعلا
 ئيإعْوون اف رك قرشلا لع اىاح ناكو جيلعد انجي ساكلاو
 ل دارخبلانكل اواو وعسم نب مسا دبش
 داق عمروصنملا ساجر نع نهدزري | ديفونو ةاورو ريالا
 3 ةزاجحا هنو مر يورصانجاو ينفوملا نيستا ناتساملا

 5 وم
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 مسك د اواناكو ةيزيزملا رم اردأ ل ضو وئاف هلاعلا نئ|ركعسو
 وفن امرظوع ابوي لئعلل تلذ يحيد مإل نيج ننكك هارت )صاغسلجلاو
 ملا و نايلاةيزيوعلاباسررسماقاو يلق هل جنب امل اقع يدمالل مي
 هئئلاورييشتإل يرمارلل  ىوانو بزي نعلا نمد صرخاف شالا ك لبو
 7 د أرماج يردالا فيسلا ماقالو هديؤن ةفسالفلا مال ضخنو
 هشبل نوبساقب ندور مصْؤ ف ننال اهذ داعسرزب

 اك ماكلداعلاوخا لا دللظ لوا رروك تم مس يكملا ناز ايي ؤيدو
 أدمع الاص ائيو ناكو منع خباي ماشلاو يرجو اعلاوالو ]مالا ابك

 سيطلق شسو عاج (يرؤلم تار يخلو تاقدصلا منكم الهلل اصش واع
 ل هرهر ماج الار وحلا تمر رج ناكو تاولص
 فافوالا دلع نمو او ةبدرتو يري وبس اًهنىجيو دعاه هئالكم

 اج أنو رفد ل ومبس اى / )مهو يوم 5 ولو

 ئرلأب إش موس مال اهل انناوزبز شارل اجو ؤببصو مسرد

 قم اصللابعارهازالغاف زم ناو نوصع نبل 0 54

 مب ضع اف نويساكل اع رخو اهو ىإطالاو وار جبل بحول و

 كرك ىاوملل ةبراج ىبرشكو ىِبُب كنع ناكر ي غليون امنا /

 ناو نوعيس ان مرو يلد اًضإء| سدو عاهللْ م هواضعا تسحب
 ايو نالضاف ناماع نإستف امه و ئرلا جاو ٌيرل | يطق رلولا سول

 ةوماذابصعس ان نمل! حافيطلاسكز ارب لالغل ىلا كو
 قشمرلي فيو ماشلا نسالعبىلناب خيول او لعسملاو فشلا مرح
 يلبا) !عااص ارت ايهسرنبو عوجنا كر اًعيرنع نويرس (وب نفدو

 لءافلا مرح مل داعلا نب كيم اي لن ] غد رلى نيرا ا رسل مدح
 هرمعش نيو ءاش/الضات ناكر هسيلجو ب ريراصو هنل و3 ب مانو
 ه 2 ه قيزنلابخحارربكرره ه قينغلل عانت رن بإو ه
 ه ١ هقبرقتلاءاسؤبن اما هةئسقلالاصولا()مادول وه
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 قد ىجاص هس اربع جنان السل ل برل ب اههركدو سئنلا ىلا

 هن) قفتاورزع ننال لتنيالا ماديا ضيع ايو يرس تم ىدعلاءتيف)
 الجر سؤلاب ناكها ررفس ببسو َددمإب ماواع ى ولا ب] رح صا اٌرهاس
 اولمعإ ملا |قفتاو ورعب هل لاغب مأرمع عبس وارفعلا ض عبير يوش

 + ةمالع نتف ثربجو ورع ئمويلعر كراث هفضولا ليل مرح ا ءاعاوس
 مل ررعاوكه مط الوم لاقو مما !هس اربع غنا ورع ىيكدض
 عر مالكه ع ساربع غيل عليو لتتلا ةوعئوبر صئرلاب نوربرعُيو
 لف بصب ماقاو لولا ب قم اربع رهاص د ناكو عمي !ل ابعو ءلهإ
 يع هنادي يلحإس دنا لولو يب نقلا سا تنكو ماشلا يلا عزف هل بقت

 ري عال ع خرب ناكمس اددع جلا (:اواولاواعىبملو يئانويلا هسا

 ات اكمل ل اقن نابهرلا يز يصير هيلع و ]بيلو عر د مدنعام
 اناواسسر|ن اكان اف ىنيرالاب هلم ميسم اماو نيم اعلا جرد نكلس)

 باصب (هوب| جور الن طالقل ٌةباومرمات اهو هنوف نس ايمور نأك
 هؤيلكل اهب عز الو اهرنع ماقانر يغصوهر نسا عن رح افك صح

 مساريع حاس يبل ا ابجت لمت نظلا نخر طال نناكو ءارخبب ناك
 ماملإباد اعاده ايركرام هفيلكل عن مل ىربجو د ارغب يلاءاح م د البلا كب

 نوبس اقوئشم» حاج, اباد جلا جي ضعمروازغن اكو نوبس ام نكس
 2/ض رص لوعبس انابيلا امو بالا بولايف ياراربا طمني )
 هوزوبساق غسبز فرو ددعتلا يذ نرثع عاملا بيبو لاوس
 فيدو عنوؤَحسَصُم اوه ابوي ناكو ةنسنيوبشواج
 يطا و هب ذاجع نم هدير طي نييرل منضلاوبا م دينكو يددالا

 0 نهار اهب لأبو ايكبل) نم هل احرهاطاريشساب ئيبب نأكو
 ا لهب شري مانا (اذ طق هام هل د أر هنأ ع ررص:ةسالس سو

 لواملااوسزاكو نوعبساب هتيؤنب ٌءئذدو سيكو طنلا ماظعإ منت
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 .. اف مولهو قطن ابل انتشال سمس ال هنرهركب سالو ملا و
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 اهي هيلا ةلصوير)و معسار ثحب يلا اهزخان مي داعج ضل ابرد نيبعبرا
 كيد امس |رانيد نوحيراب كيلا شحب لافؤ هرايزي ا كلذ دجبدجعال
 انلارزرلالاوو جلاد سوك اجي لدرلالعو مق ث لرجاسسارثك اين لافت لصد
 يسرع صحو انس ح١ ناو ك اهنا ءل كلئرمك بلق طل ات

 طا رنلاةيبارح هيلع عئون نانبل ل بج ةرروريويتن ناكلافورجيرل هنا "
 ايصال بازحلاّى نوكيابوش يي مليلل] كلن مرعم تايو هرطيرواوبسا
 ةيسارحرب فلا ظقبان رعلا بارع نوبل طيري إلا ةيسارجاذاواومان
 اثات ممله دو ةراسإولرم ني)لاةيسارحاجز ئاررعت لانو خرفلا
 انيلع نا داكزم عرملإ ا رنريزشلل عرتلالااور غن النني د انيس ح
 اينايوو كرم تلكاد بعص اربقنلا مل ل اون نيه ى ا تعبتو كصلحتو ١
 ءلبسجياويزنعاو هرركشذ ,يالعي ينضنصإ] ع ي|رامد ةزبزع ةبوصلا ن١
 كيلر يار ناو هوتلطاو عنشساؤاينرلا ساينس مهس بقي ناهولاسو
 رالي ظن م ميل ار ابدل ارم ات يبلا سور صا ا ضعبنس
 نإملالوامبوا عرفلا لواعن هل سف مين هبل د اعلا يفاكلاؤن [دحو
 لبو اهّنم ناكدوو سا لاذ /ن ايت نإ لا لواعس سلاف
 توصو اه اءاكيس ناار طنلا ربع موي ين! قنناووب عّمجا تنكر هجارخ
 ”اجلاو اريريس اهمطع تشطعو لميرسهنلا اه رن انرعتو هوايا
 إل لا ردرمو ءدجورم اذ ام مس بلطا ناي انا درإب اس هبي ضرب
 !مرفيم ىلاو عردلاو مرام اوراينرلاب خش ناكورساكن كب شا لانو
 هاطعاةضنوابهد هعيو مايكل خد اذاو اهسرخرب او نيضالفلو
 لاقو نس علطان :وبوصب بهارب تيررد بص انو ماوتلاو ينامحل
 زا تمس املا وا نع ىبطلاي] دبغن نب كيلع تيسئإريتفإب
 بالابر اواو .#خةرسرعب ناك الد مرح تيضيو هئفاط لعام سننلا)
 تروزلا ب مالا ل اقف تازمك تنوع لو )رائ ,بعكلا ل وح فولي
 أمس سار ائيطلاي تا لوفلانانهاه يلا كاصو) يزل ا كلفني
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 ان)ايوسأو كتف! ءرلاا رهف نيرو ب ناكوثبب) لاقرريزولا لاسم ةرائس
 رؤي او يرجاح يركب بالا اذه ةرإرز رضوي اا اراو مهن
 هللا زيمخل|اننلا نمك فرب نر يقض كنا تل يري ذولا لان يمالكع سب
 منذ عزير يزولاٍ ع ظلام رانسلا نه فلجوه نال يقرميار كتف
 : نزئاخهّبرلح وجم ا مد اخويارلا بانا ىلع تلئامْن يبا ناوئيلك ا

 مفي اوجلولل ماع ىضوابْي نينيوم طر يس) نوم نرخ يل درت تنكو
 رك ال اكبلا س هيبنيع مسموعو هر انسسلا جر اخ ميلا حطو سلجلا الذ
 ثري ع ثوان كرابح) تطقئاو اييدلا يف تءاومسا الادل /لاميارالن
 كقفىاترالان دع اشتواام يفونئو ارض ةندخ طينوككل اق مْؤسرح
 ةوترلا عرفا ايربر فلا يرظ تزاو اين دلا زهئن تجف رانا انالوما
 كيبربلاهو كا اح هب صا لاو ل ام |نينيثيع رغم لاق يندل ما ميسو
 يرضنريئيرط ترييغازو ىلا وسد نس ترو كد تلئذ كرب نمو

 امركم تدون هتربذاف عياش نتيتل يس زعيئلا لبس
 نيئبايو عبرا دست تيفؤن بط الخال صصص *ةلزوط امالي كدر
 يصر كاع اهانركذ دفودياغنب ريم ]تق يل انساب اءلجو
 ويجالع مستند هشيلغو نليبز انجاف نإ مالابلاط حابس سيرصإو ينم نإ
 لسن اضإطيريزانجاف (إخدواماعل اق قوزبالا هسفن عياد ليلا
 ترساف يدلجاعبر عشت رك وظن يف ارظنف لاق نوسلأ خ بايثلا
 هباؤاغن وتلائريقفاب جي لح نوصباذاودلبلا ننضزجو يلا
 ٠ نم ٌسرْدرِزو روع يزاار وعلا ب صرح لامع مامط ءوبولاسعلا
 الكك سر ضن الملاتن نايس! لضتنو مالا نهيق تنأو نلت ل يف ملبلا
 كلدار| اب يضراف نشكل غن إ ينساولو وس اربعز تو كلمن نيكي ارش

 ؛ابجروالها تول ايار كلثو عاطواحس كف كبوإ تقولو رشم
 ساو هسئزعوبخ ناكامءارريفقل) كلذ لاكساربع ثلا نارهاظلاو

 :< لولا (هِهْوابو) اعلان رجالا كلم اريل سعيراولافمسنج انب|نعينسب
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 نزول ادنعرمم ايهم ينلا مدا زرنو كو ضال ل اهنمس ن اكن

 «اوف|ر ع ثرح نباتي يرشعو تن يره لئلا ىيرئّرعلا كلل |عوعزن
 مداطل اره تع نومك !كسئنل تيضراولاقو كبانا يداه ضماود اا
 تت ا/كبانأ ماقاو ورب اكال | ىكلاورو لازاورش ابل ته زخات

 بس ةداكإ لع نيويرالا بابي نفروة سلا نه طيف

 1 !مزويطساولا عملا ير ازملارهريرم يم اوط ليون مبمو
 هاشنعت نايواوقنلا مس ةدابعلايإ !امطتنس هتيدرزب م اثار

 قشسمرب نو ازبزم دو ند م اشلاردنماق| ربل مالو رباكال

 يلاكتاكورع اه ىيحيوتناو ةورمأذ اهبرظ اسيك ادهن ارياع ناكو
 دبع لإ فون وو ١س رس مابا مع تنأكو وضع ببطعت
 ضاسرك لام اصور بايسرإ ناكابو رهاجئاعرولادباملا نر الاسا
 ناد امو تاضايرو تارهاجع هللاكوراربالو لاربإ) ينوراطتالاي /
 اووسومرئمحتلل ابر الس قيلكلل اجراطاؤبطل احا داوح ن احاسو
 ةادايسو ناب ادبوهتافصو هالهاو ناءارك م نب دركذ ففلشلإب
 انتباذلاو ىلعلا دايم نمر واتنيمر اقتلاع ير رمل لالا يوما يوب بلاك
 يمي بعزم م مهقتو يروهلاودارتل زوق يالعلا جيجل امطاقق نزل ازع
 ٍقلمويفؤنل اهم وباورا تس كنايو ضل يع مارت ابلوالا معد يعج
 تايابالسئازم جين اكو ل طرلاو ب اطقالارهاجياببالا هن اداس ع
 كان تواندإبدباف نر هياتم لاا ول زن تاعتارلا بذي
 عاؤارابنعوادماف هالئتف ةمشيْشهل ضنا أ يلعارؤتم طابو ةليللا
 لاق اصلاربعلا ان ةاتقولم كارم يذلا ادامإ لئعو طعم ترزعو بازعلا
 ندا ايار ١ ائممو اولاو هانلسَمف لت : بجو ى شع انويبكا ولي

 مسأوناةفينوف اشم يور رابلا انهو سم انها( يو انيوضالو هيرغد
 يرجابؤئناونلرب تبلطو لاازه رايز توراوعفم انااماو مزسائا ام
 هنيواننببوسلاوروزولاو بلايز وطعافمنانينيوماويابلا يوا ترو
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 يرث نأيو لوضرلا نيركاسملا تنس ام باش الو ناجإب قطعلا| و رسو
 هباود قلع عرب نوكت مقرلاهنم بلطرناللداجلا ةرحنمردصلا قي
 ياصئرلارسا عيجاو هيساي ب يركميؤكبام لاو ختان نارنلاوبع|ذ ١
 يارايفدعاقتلا عقوتانيريابأم عيه مورلا لع تك !لاقو فشالإب صح
 , قبزبوهو ترب ٍتزح بحاصهطو|ييوسلا لزنو نازملاربع كر: لماحلا
 املا هدلو هيرب نييهماكا زم ايس خزن ةلهسقيرطانر نع لاغق قرا
 ركاسمب نرلايالعالامعادامض مداٌكل باوصود ووادرصأنلا كلم او بويا
 باوسصرساولئاقو لا شح يف بإوص مرتو رح ارو انلا نأكو مورلا
 لطايلاداعو نومابلا زينناودهامج مهنسلتقو هعسؤيوءامع بحاسرفطم او
 ٠ يعردإ ل ١اواّو موبلا حاول داو اباوصيمدرلاقلطان مرْمجلودماملا
 ماشلإإ !]ماكلا داعو ممإر باوص ماقاو |ذيكق صح بويأ عاصلا دلو لمال]

 دورسبالا ل وسر ممّقور بهعلا بابلارمتالبر جارح رجس نرسل ع ورككسحلاب
 كيسلا يصبر هلال زنن عيسلإ وش ثم هرعت ض يبا بد يايا ره دو
 نب لاب إش كراتا فون يد أؤ سقت ضبا ىو اط هعدو مليم
 :٠ باعها اي عاهلاصراكو رمسعو بلح بحاصرهالغلا كلل كول يرفط
 هانقلار نع نيعيرإلا بار لع بلدره اهب اها يلا اهنافل يوازن ]ود يبسح
 ناتج تس سولي اتس نسي ماسلا يوم لو|يرنعايإ» تببب نأكو
 هبف ىرعل والا ثللا اكالئال بيلا مسبب ن اسسحالاو تاقرصلا بكن الو
 كلاوعوط مالا كلملامايرو عمنسأ و ىانل ال اوحإو نيه اصلا تاباكح
 ١: وزو اصلا بعورهاظلار زعربج طساون اكو اهدو ةالصو ]قو بحال
 هيلع ظ مج نبال لاهلي مايق نحازبزحلا سلو مارماقرهاظلا يتزنالو
 (ممدرشابلتقرشالا اونساانووامسحلاو ير اعالا مّمع عضربو دالبلا

 هركك ناك مراذم انك نوجيابو كتاقرصم جي نص نوككل او مداها
 ناكور طخ ينل كرب !ذرلاو ل اومال|ن يني يؤصلا ل اوما وي فض أ
 « كنغي فرسالا للملا ناكوروزماو رك امرونهلاو قفل رس يزحر بطرق

 مر



 ةعيبر در سس او تاؤرمب يلا كوبل راما | اارحامسيراّيو قلاو
 ادهنمؤبلا تسبلول هل تلقف ماخ نم وعار دزتسح ىو اسبب بوث ناكت ل أذ نواه

 عاد ونش ايرث سبلا ينارجادلاو لصااي!لاقن نكمل هيام كنرب ناف
 ملاوم|تزاكر نط .اوبي يلع نسج قريشناو مارد سب ايويىبلاوا

 يراسالايز:ث رو ىشسرب ا. عيبيفرهاوجإ] ج نامف تائرصلا (ررئسسا 5

 لعمر انيدقلا يامال سمك اول لعق ضني هدا يراب يبو كسسصحو
 نيوفلٍ و ةبام يراسل عو فلا ام فيضم اراد عو ىلإ قيام اهناقل

 الق قانأل زف نر تتش هز شل ةئر صو طير اني تلا نيا لءليبسلار

 ا ا ولا
 تارفلاووبل ١ باوب اب اان او لا ومالا رح) يارن تاتايضولم موس ملطنأ مدمج 3 10

 اسيؤ ناو تناكو ارفع ملا |بيواعنا ءسسلا ماو يور خأ ايس اوركدو يلوا
 لك ني الاتوياع ههدأ مرحي نفريت : كيال يناومداولررا ةملمب

 نبمأ ريع نفرو ملول ةشسلا و زهيف ل عاور قفتيرلو هفوللاإ !توباتاب
 جيل داعلإ يل يعاس .اورما ف لماكلائ بوب ناكر مالدار يلع م نيسولا

 نال تي خطرس ىيليلل اب يومي شمل اعز خايف لير اإل هسا لأم 15

 تفنن امداذ مْضلثِدو نوع[ تاكو اججرو ]ذُو هزيل د كسعإ بس

 لكصم ناوبإ )ولدلاولتملاو بشل نر روكيالاب اهب يرجو غودع
 رح خعُس تايبالا نمل ل بةلامهورع اشلا اعلاني فز [و

 ٠ هضوع أ انامطل] م و صتنوانب لوينسإ لن .
 8 43 ضرلاازه بوس هَ 0 رهكح رعب كروب ينس ه 0

 م ضقت اكرلا مرمارك ى مف ظ يذلا عربا داس.
 تقام واو ديا رعن عز اذ از تاحذن يع يسال ازثو
 ىاسيرلارسأو هتوحاو اهلا عتجأ مو اْمْسو وروناللاو مودال نسا

 روتلارنعز مدا ااوظيلا اس هر يما شلاراسلاو صح
 ل ايار سارق زا متمرد مالفرق رم عا لكسال اوربي فرزألا 26
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 هرجدامتريجسصخي امو رنج مش ربلا باوب اي همن | مسخ عا | هثاأع اههاغخم
 لوالي رؤي ىريلع سال سئ بلل ارلوم سيلك غل عن اوي رصتسو دما
 لك ولقغلاو هيفوصلاوارقلاو ظاعولاو 'بنغلاو العلا ئابيرلا هيف عبي

 , نسال ببالن قبالح ا ويو معلةلايف ىوحاو نوزع هلو اطايسرييوطاعولا
 ةيايطبأسلاياعت ددعل انف نيس سبح ندوإ يكس ح وجوب
 هيريزئلاة بابو مجاجو فلا ةرشعو يور فالا ءسخو شيب ششي
 ارقا لعل اونالاو يد فرغيو نابع ١ الع رص ليك يولح نم فلا بالو
 دقو هاهم أح إ| خريف ناريم اوعي ركع سدحاطاسلا هر تب الد
 10 دجلئ عامسلا نش نو رئخابص فلاي ل )ب اان يبامويدوصلا نه يم مفجا

 مسا بطي ئمموبل) ثحبدعلان م ناكا ذا (وبيب صفر يوهرربخيلا لاربطلا
 رايد بال ايم مفاقبطر زووم يام اي طحبو ةعامج هعسو نشكو
 نااش نيورفاعب نااش ضو نحيلع معابنإلو نيثالنلاو نيج اهلا
 رحأ إم عني اس انجالاعيمج (/خرب يضم ارا ييدزفناكوامابا ميقي
 ا اكن ماسفائيراهمنفو ايطع ]ربح هو ملادر زف ل مرحإو لميطجبو
 ايار مهبلع ور جاو نبكام الل نابو ياتيبلل ن امو نإبجللن اكو انزل
 مهييلارّتدو ىوب ! لذ ريف رك موبطكب كرب ن اكو يواسكلا كداوج لو
 نري يدا زيلات نوير شبا لو فيو ريجهاسو ام ع ديكس او
 .صرحاولك ءاقاو هجر ميلا تربكأذاو مطعا تبلط امم نيبتكت
 :. الم حماشلاإ!رهاوبللو لاومالابثحيب :سلكف ناكو مري اوياتاْؤلا
 ةبرق نوِهَمْم ل در إل نو وعدو جيرملا الب نم يراسإلا (ييرسبت
 هقييالبل مرغ زيوت ج ل رانوظريالئرانلا تيباعل لاهي لير ابيع
 ملف لخط ن اكن هله! يل! ل صوم ءئنفنو ةوسكم وطعاوبس ) ائملخ او أو رلبع
 لو ئبايريسا لان يننس اووف كراسات نم صلختاءيوصحإ ين ل ربك لخ
 : لحبلا[ئفنبَر ارو ىلا ةوُسعو نيموفل بقوه اب تسلك ثعبيب ناكوفإاو
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 ناهواعبل |يياو ب جلاوباع مس ةسس نيوسدو قيد نعدارخيروس باير نع
 اهل احا داوجاعروارهاز ابباعاحاصناكو مزعورارنب نب ث ايي
 مو فريم ئمب ثاغا مودم ماشلإ ماقا نيدوملل انس مو نييوركل
 اب انكح قيسوربركقلخ هب عمتناو نحل وبذول ناكو بوركم كورد

 ايوبرملج فراطلاو لات )مولع ضوتف لك دوهر اغلا ةفرازع نايس يووصلل :
 مك هحراظنرجووم!باهيلا ارهرّساورووعلالاوحاركرن د ارغبب
 اسوي عاض برطبو تببلاد درب اعهو ه يراجع بصالو دج ثرح
 دلسوفلاصقنتتو لطشت#يإ) الامر هنولكو ابق يلع لج !فارطا نم
 ه "ه نونج بلا هل يعالا ه ماوج تراس يو ب اهلا نب اد» ه
 سه © بوئجار م تيك ؤ يوماو ه ةإح ل, لاي قسوب اياكو 60

 هودرجوو عج ليلا وززجبل باشلا صوور بيم ا نعل ربو جلا عام
 0 هيا وائل شاررع ءيلجرب صخ امد مو ميم غرمح
 فار غلي رازبنيكتا/ن يلعن يكوكهسساو ئرلا نيز ني ئيلاونم
 هلآكدو هَنْصادووزو ئرل) جلس ورح هناواهؤعو نيطع فراج الص ع
 ءاطعاو نإوحموع لير! بلطو رصانلإب تام نيرلا نيذ داخل نأو قرشلا
 جعب| ايماصمل د اعل تربل انس ل !زام يلا عالص توندجدو اهايا
 ةفبلحلار بلع تلكه ني)يرازخاراع مزعواولول نرلاررب يلا فرشالا لام
 عالفلاو ل را مب افم هعبو دارؤب مودم هيلإ اهت اق مم هر صننسلا
 منعيم وكأن خنو مال لص ماع اسولجمل سلو بكول هانا
 ابها وري هس بلطو هفيلكل يابو وررلا اف دمصو لورلا باير حو
 للسان ماعم ا ازهريع سرج الويبوكسيو انني مج اهإبا لو انف
 ارهاب نضلاول نمل ةفيل لامدقو باطخ] جار رفا لا بطاضيو رت

 يجب بطخ مطقو ل يراجإادلعو طل ل |علخ هلع عظو كل ىامضاو نسل
 ثالملاووبلاريزع تاقدصلاريثكن اكو فيلا بطخ يضم اول داعلا
 مسن يسن وع نيلاليرا تنال لوجان اكفنا هنعاناج [سسح
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 لسايلا مال سس ديلا اع امو سايب ا. يلا ]جرير يزعل صامل اروناذ يضع ررملا
 ندوال اهاطعاو ىشسو كل دخا انال اكو سئولا نس هاَتَملاو ميبلاراس هئان
 لعمساهلسلاانكورم انلاننو مس وزال بوم اب ابسال د حاؤيؤعلا ناكوربلا
 مهنأل اعنف ب بلاس وع دوو هرلو لعق اير كبلعب بحاصاياورهرباو

 : رشاع ى شالا مويؤزعلا ةافو تاكانايسب هيلع يل يّضو هدلو قنح
 ب نوميساغب نفرؤ هنوب ان جو ابعل تجد ءعانلايف هد انسمد ناضمر

 يرج نيب عمسفلاوب يون [ٍوإ تصف ملهار ّسرلاو دنع ظعلا هير
 وكانك كيرح ا عمسو بايت نبى رحا تدلو اخوه عملا يا
 طنعدت ىرج ناكو ىخب نكباع ابواهربطا : دل اوهرو ي ردح ن اوُصم نم

 10 وب ا انالاءل سبليت ناكو كا ذيلعوهم ّن ايوببسلا ادملر بلع

 . اش مس قب الو لاملاءبلع ضن ناكه فيلل ناو ازهه عمو هم

 القل زمجا كعب م اهو يب م
 جرح موبل !كلوخو لام بابل ايلعدع اهمسافلاماورابب د َجباع يدح

 ملول أف مهب اقر فو باصفلادزابجماورجأتلا,ي عدت يرج لبو يد
 د: زيبجرجوب الاجل نو رمصو هنافو تاكوابخا/ةرذحالي بون وبلا
 راو تبان يجو يطبا 29 حرر او اقم يب خرم هزغوو هييتكو

 هدرد انوعسو خيبأ خوي لئعسو مغر يزمملا اري ئ ره --- باو

 ىبرج نيرع همس اويرريزر بوش !نيويرلابؤُسؤُو بن وأ سم

 يار ع ركي ا يإ مبض انكر وو بيججل احن وهو صمحوب| ههاربع
 .. هيف طعلقفلا يب ادن زايضعو نيئالإو ضمير وزر وشب لو بيلا
 برد ابايربط ودب إم كيو ئيهسشنْءّسق مديرو ارو نارهاجم او اسر لاو
 يه لاوحالاه ب سلمتي ئوصرزمب مساري عو ئبط وسر هوما

 ناكامذخا هنا انركذ ريو نع مع ارضو عطول اعلا! ار م ونيل ا لسرا
 طاير سلو لاير هل درو ميلهيَضر مم سس ماقار سلم امعسو لاير

 26 ماير ءزفرذ نو زج بهذ لدقو عصن نعنضيئح اهو بيلا ف ع
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 يسالقلا ب لاصببسإيرسأن قشرب)ماكلان اكو نالخ هين مآ ا مكلفا
 هقيلراد ىذا سحر يثر دجال كيبل ئازهيلاءجاحال و شال لا هكالهو
 ٌيرولل جالملا نب(, يلهو نابحّيم فضلا خبل قسم هئلفل عزو اج | يرش إلا

 ايمو يلع ساس يبلا لق لفدأبوو ىاقوالا فشلا [يلع فيري
 نارحرو م مررلاركاسع هادو هنهلت ئينيدرام بحاص ندا مان لزن
 ناكوؤتتلا هلع إلاب تريزج اب اولطمو عريزج/ يع لواوسساو هّقرلاو اهرلاو
 هلتدف قينهمم ارجم ها اصيب مضخم ا يدرك رلا يالعضافلا
 نيرلإ يسل اعلا يزوركلوب نيرلاْؤصيفَو [يدوإ تصف اهرلإ, ناو
 ايزو ناكو صمورفئ ُهِنِرَم هريمرلا نم ولصإو فه يي مهاربع ويساو

 )الج هيل داعلا لود هن اكو ةرارولا ىيناؤنب ةرعمهل الضام اع ابيهم د
 دابا رارد اواي دالاو حلضنلاو فقلاو لعل | ف وصد هئيانع نناكو
 ماظل الع ةيراج دل اوعإو قوسلا قمن إعلاو غرهاط يلع ناتو الاو داع
 باري اعلام ارب بعزم اي يكاسنأكو (لهاو نمسلا كلك ضن ارث
 لبياض نم وبضركذ ام نلح ئبمرحاوالاو)باوالا هب دروب اصل أيس ارا كن نصو

 هنانؤشسد الا كلدرل ل يلا هن دس | ل كررق لومل الاخ! ئزلا ٌقداصل لا ئستسد

 كلاولإز ويح (ب ماقافدم يل اءافنو عرج هتس فانك واعلال الور نبعب )سري

 عت يلاريبسل داعلا مايا يناكو عنو كو ب عئجاو يلا مالا كلم الضان
 لداعلا ئنائعزيزعلا للان يي | تصخ ئراعشلاٍب ردو نع
 نوصفلو نينوهيو ىسسو ىايراب بحاص ناكو مه]و هيبإلل ممم اق بتَس
 ا اياز اوبس انييناعر
 مبلاسكو غبار سعورس يؤ كبل ةعلئ عم اعرذ طعما تود
 يبصر ابو وعلا تئو ميلا رسنورسسلا بإب تريد لوب بس [ك املا رلو
 ضرعلا نافن ىسشلا تعلطر ذو ماجي هبمجهداسل وإلا لوا مسؤان
 ناكأم تّيرعدف لؤبب دروو] ورصاشلا يام يال ثعند كبل لب اذنم كزنو

 لجزت هيزإاو ها واع ئبورعو هف و اص ص قلرصتنكو لثعم ا نيبو يسبب 2
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 اوسايكانيم) نكت ن ايو ا افو |ماربلا تضؤيوامناوب دروما وب بويا كنب
 روب نانو تاكواسهزهوكاسع نظف اهو نيدلا جانانخجتس ثيرح ا حمدتو
 كلطرن و رل !قرس نلوو_ريجصلا ب ابلاب نددو جل يذرساع كيسلا

 نويساقب نابعشي ةايفوبوقشمديلاداعو عربسب نددووادرمانلا
 « نيروبرساو يفر افلارربلا ون ارح حصصف بانو ئيئالثو رض
 يب اريطط ماقاوربيكلا يرحل عمس هكا بيط غر ضدول اك ندعي نيدمك
 ربع روسي اوركاسنبظفاح ا حن ويساب نددو ناصر ف بو سرس رم

 انهو تسلا دور نبريجي عرنلااباو هيمن هيلعو نورتعيفإ نب ررحي نسا

 نعرف ابحجوسل اجل اىزالم ناكر ةهللا عيشم ةبيشملا لس ابيكا يشتس احلا
 ٠١ قينجانملابب ضر ناو دقو ددالءاهل)خن (نورياكْسْوْه|لْئلأو هلا
 ًايعإو اهلا برو دوم وسو هييبارض ناو دوعسلا كام ا [بحاصر ذنإو

 كريو هتبضر يو ساهن)يلاجرخ ةبلخلا يار الم نون لف هرييكن اعاطتا
 الملا ملست هنس بلطو عرباخدو هلاوداو ه داق | ع يلو سل كل سنو دابلا زخدو هيلع
 قزاعئرلاب مشو نال هاهنا شعب اببصاع (ذمكن صحيفنو عيبجإ لسن
 < مضخبيناكواهظعاباذع نر رعد |ولميدؤئ طوح ا تعرا بحاص اموبو
 رئلعلا لس موش فلل سائلا ناس سس رحب امن ضف ان دو فرش ليل لاق
 يرببزلانبوركرابملا ب ويح ا هيراؤلا سكئ شسو يلا فرسالادأعورفص
 ربمرزع نوبساهب يشالقل) نيالعلا نانسب ي منفرد ةنب|شالل ينير
 يلءوُسف ردد ف [فدولو اره نسي نوب )يش الفلا ئإإ نإ سان هلبانح ا
 0 بومج فشلا ةيزن يزئشاف نسال لبو فهو ناكل | اره لأنو كلذ العلا

 انو نوكيا ةسداقم اه لاسو يلع ههفور اكلم اهل ىرتشاوؤيلا [لمنو

 ضعب هل لات بريلا غول د رعب نع اعمجا م مراج انزع نود مريلع
 بيرخلاو فاقوالاو عابضلا هلو مس وام إرارل١ عزهب تصضخرك هب اا
 ىلا فاضي نا نكي لنم عسل اذه لاف لاو يا تقنل ان ل زغب نيادرواذا
 : ؟زنلاعاواب هريبضت زوج /ق اكل مك ارجب تلقف |يرزعلا قع ل امام نفولا
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 باتل ضوشسالا يف وو أي ذ يدم اعالنو تارغلا قرش الو لم الاربع
 نيررلاي أيازفو قشسرب هاَصَعلا اًضمِيف اسير ب مراكاريعنرلا ع
 اهرباخد واع لفي لع يؤمساو ردا لداعلا يف سحر بت »و نربعرسيبلا يا

 سلال قول ماكلا تام نايإا لضعاف هيلعرم أح صميم ادعم بح اصرخاو
 لولا مهاب ان ليعسان يلا فاني فزت ميفو] ضم ةينالا
 انفلاٌءنايونب اناكو يزارويثسلا ئيولا سئس لاح نياوهو ينم ا هيغنإلا
 اهلا لع نإ و ميمحي) بهذه انراعالضامن رل فر اكو ىلوم اع
 | هين اشرل اللا اعروارباءارعإز ناكوريثكاا شرف سوويخصلا
 لجيلمملا كلك ا نمعفاو مل ترجرك نيل نزف ضيارفلا يف زووم

 نِرلا فرسلافق هوككو نايرلااهزسز هيامو ةذنالا>ابابهتفأ ل ويبريلا
 هداونلا اور اا ضينحيبادزح تحاباو بابل )از هةفيرح إل ء جفال
 اهازكو هيا وعسم نيديرحوأف جبل امون ينح )نع دقو
 فرب ناو لكما بضغف هع تنّييالج برش محابأ برمج نع يدرب
 الاجل يئيزللاح اطعاو مس دبحرحاذاعب انكاسس ناتو نارط رم نيرلا
 هنيبو مااو ئرلا فرثيو تائب ان بلا: حاو هيلع زفر قوؤرلا قرش ذييلت
 كاكورسبلاب اعنشمم هدا لذ نسارحاو نع الي كلا دربخملا 'ةازئلل بلا د وزب
 ملي مافلا ربع يت يرح ا برغح سن وبس انن ندو يلو الي دامج غنا و
 الضان ن ايهغل اربع طف اكل نب ساربعل امال غون عيرإ تى صم 57
 تؤ رسرح اب جنح برجا مامالا ريسسد ادبي تنل ناب ولك

 طلاخوت ةنسح هلاوحا تن اكو ئرل ار عميضا ةأر هياء ضو ئيوشنو تس 20

 ئنانسب يف نومنارلاهرماًل اول اوحاننويختن) سا اسلارانرلاانبا
 هلهارزع نوبس ان نددو يلعصو هديكف مب طم يعسإ حاصلا ن اهو رس
 رالعربشلان رقلايف ون يدرك صف بانك يي نامدنسيف ليو
 نيراو عشر نسإو يراضال كروب | هساربع نيب اهولا بع نيدرح ممساو

 ماشيلا تسيءافلعس ناكو ة اًضفلارنع ردهُسو ثرهلل عسو َةيامضو 5
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 باع ناسسبلا سوو بطلا ييوأرَعي ننوبع هرأ» ىفونم ناس
 ا وبس اققرس حلا ئرلار دب ةيزنرنعنويبامن نفدو
 ابو بنيمالا رم اباه ناكوضاشل اهبيقغلا حج ا اجلا يئن بوو
 [[هلالقاح الضامن اكو داهلارربزنشن|اًماو ىضوي نييدعزب ماسح يسا
 خب هراد ناك جل ضحا دواسر حالل كاب ناكر داؤملا و راعْسالو

 ربا هكرافتالراًيبد امل | هطسووإع ناو ناطل لا رزع هئاولو همك
 يبع علف قشسو ةنعلم لو اعلا يل هليل تاهو لافي يح
 املف] هش عيببو مإةطافنبا ذاوليللا يث بج ناسلبطب ةنحلخ
 باب ا تشن لعشل إب يري نب يشم يضاقلا يا نط اسليطيار
 ١ فش تالا تراب فيسرل» يب صو :ينِسالارير اربوبلا
 ىرسل يل اَمف ناسلبطل ايو لم طاقملا تفتلاو ينم او فو يع

 تملارنعهراد تلقو ئربلار ود ترم يح ان يف انشا ضاعلا يشم ١

 رخحالا بدليق هنافو تناكو ةرينيمالا تح دو هرم تول و نع يضن
 لحمن ٍٍ , و تقو املات اء ل يتديبفوصلاو ان ريع ىفدو

 .: اهكراوو نويسأق انزاخ ناكريالاراداتساز يزيملاو سيت يفو
 كوامهراد نناكاد اوج تروصلا حلم قالخالا بركه وشحلا ن حامْساوس
 هتبزنب ىضدور وبسس تبي ىموهو نابعالاو لفغلاو ىلعلاو لشملا

 لاعييردا تيفو ] تضم كوي نبةيزنل واهل انوبساقب
 ذب تاكرص هل امصاوتم اسيكن اكج اوت سبر ٌفاَروُر ئبملورلا
 ١: هولقرهر تع هنبزغب نفدو ةيبيبصخو هرم بحاص نايورسلا
 داع ضوة بأم سونو ور نعل اويمسالا ادنننل | لعاهسام

 طبجلوس اواو لع اباريرسجي !اولصوو تارصو عويزج ا ازغتلا
 فمدإلو | ءاعلا عوضو ل يلَملا ا, مونس عجرامص نا حوكسع مويلا حرخو
 نيرلاعانّبرصّةبونلا نه ٍةلْيِؤو البلا عينا فرط ودوم
 »+ الخازن ججرواحلاصانيدانسحار اش ناكو لل ابجوكريدعسنب
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 ومالي وح يلو رسلا خشن اكلم الد نيل |نعزننلا عفرب ناك

 ةعامجويزاغوزبّرحلا نافعلخد يراوح سكل اق كسومنب ئرلاوارع
 بغ نوز ف وسان يون لان ةرسكلاب ف شالا اوم نايبعالا نم
 ناكابزيبى اولي رتل لودرل ابسس ةرسكلا نه نيوكيل ساوازه
 لافاكراكف عوجامو جوجاب قيبو انسب يرلا رسل ل شمالا يئن راو ا
 يعاولج تريل ابلب مايا ةرشع اولستفاوئنلإ قل د |ينراوح ا ناكو
 لصف لئائنوهو لويبو لكأي مدصاو فويسلاب اوقتلير ماوبح
 يترببلار يم امهس مهايس| ع ئَمارل نايبعالا ومع اج يون يضر
 عرش ل |! تيب م فشالاك للارزو
 هأناح قو يف مىشلاو يزيل تارلجع تس يف طخ هيسايخل
 فصال ز روبوالضاعريح ان اكواهيصيصا ماشلا ذب سببل قاصيمملا
 هج باجل هيت ىكررلوالفاع م ا نحناكورحا نر عطر
 :ةرازولا نعمل عر نسالان اكو منعاوفحي هساو هرايؤتسا الا
 ريس ]رح ريم ا كح ردلو ىلاد عيمزخاو ءلسصاتساو
 يرركلا ئرلا يال جوماعلا يري نيب تبار لاذ وامس هرشع ثالل

 تر ةد

 »ع مت

 كامَنِمَجو عرداصم ا عيد تزخاهل تاك اود فرطالأ َءاَضْم ضأن
 يزنو ئيم اضاف تاهل لَمَم هضفلاو بهزلاب هَسنكير مو مرد
 لام بعزلإب َةنئكبيو بصغ ةاوديف برك خيش بك عقلا
 يح نويل نول ام لامع يلام كاطع) كلف اهاي|ئاطع |ناطللا
 ٌوسافب اهاشن يلا هنيوت ٍئر نددو قشسرير مم ا ةاذو تءاكوازه
 بريول إو اصح يدو اهب نوك تكي يصو او انفو يلع قفوو
 َييعانرلاب تأ يرب ناكامو بطل لهدا واح ناكب بيطل !راوعرلا
 هقوللا حر نم لئلا ةّتسي تامو قشسرب ابملالأزإع مددت
 رلعزيالصاغناكوانّسو يلع تو ابطالإ اع بكو هاد فنرو
 اهرهاظوراد قشيرب ءلناكو بطلا بلع قب ل ماع ناكو بطلا
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 ناكامي لا ورش جالدلا نيم اولسق دف يبزر اوهللو كأس ع لكو هاش مام
 مىم ناكام مخار ءلمقم ىءاغب هيرضف نع مانو هنماو يطاو هلوناك محم

 وغلا رضحاو راو ومضر كات جالدلا يف ل راف يزاغنرلا ب عش لبو
 دك يجزراوهلل اخ ناذرطناكو ةرملا ب اج ىلا هند لاقو عاللاو
 , خييرتلا البل يزراوم ا هيوماو عضن ملؤنانيرلا بش يال صو
 هرب اومحاواليل هوتفرؤ من لاقو يكب هارالف ازهو هز هرجاا هل اك ل او
 مسبكاإ هءاوحا هجوما يراوح تمم ظوعلبو ىّسجني نا ةاخ
 ناك ئراف اسم صفو هباوصاق ّعامج هومواليل ميل ى عرتحؤتتلا
 العاوُهان مراوح ان ل امم نمرارزع َجوْغِب تايم دسيئ هاو حرحد
 سحر اكو ةنيينعسيلا هول يْراَع ىرلا بيش يف يو لح لافررهاوج
 يدرك جراميو ةنيئسلا يف قولَرْن امرهوبب بهد ماج و جوست
 هب هابجرخاو ةدرج رص يف ميرصد لها سف نأش عنرا وح نأك
 مسرنو ةرصابجو هاشي درر اوه تاكاماوزخارب يدرللا اول
 مويلا] باو يزاغ ئيرلاب غش غلب ربي ي هودلاو مظعر هوج بم ناكو
 ماتنق,يلازن عوجرخاف هاش ضرراوخع مإاسو هوا امزَحاو مخ اف
 ئرلاب ساه نيَفراذايم عراخ هدو هنفكو هل عونيرلا بؤس

 - مم

 تت -

 تب هج

 رب مط عر كسعازه لاق تلهنو تلو عاش تيبسو جس ىلا
 اذه عمو يلا نوتنفتتإ الو مويلع لكل الو واط مميلعي ام مايا تسنح
 .. راجل نم مالالاله )اسر افلكاوع نيلسملا نيب امس ناكدنا
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 اولا ساربع جار زع هب نومجاو يف سكبو يمرون كيلمسز اجا

 ب 7 رع هرحس سريفناو

 ه ١ ه اس اابو ريو قلفغاام هن ذك ءرملاازه بزي كه«
 ه ه٠ فانرعلرج ]بوابه بعل هلك ا بسه ه

 « 2 ه ناردالا عاورالاعقجي ىكن اطوال !!ءداعمةسبلاب ©
 ع ٠ ايري ير عطلفانهه الرب مريع وزملاى مارا

 لون هرشفب رخاؤ كب ءسا ل صم ام ول اًده م ايم ا ثوبا هصا ضعب هدو

 ٠ ٠ لجولا كلذ ينعداز » لجو ىلع يبد نم تنكه 40

 ٠ ه لجر اب ثاملت شعت هاهئباوب ين تساو ٠

 قنا يفو هراتتكى بن الئ نمي ل داملا يَنامِعْريزعلا مرنم
 ىسل ]وفي ظعل !كلل تع شكت يف, ْةاوملَتَحاو هاش مزراوم
 يزل اوهرثك ع صو نيس ل وها طل سد ضوه ايو قولكج ب يوه
 انركذامباول اء نطودالللانيرلا كالجوباد# كلبو ميبذول كلا كلم لإزا
 نرلا)الج هئب |ناكوهلكم قبو مساراطمل عطْمن اهب ن امنع َعوبزج علط
 عمود الجبرصفتون ارمهى مل ونق ٌمْسد اع .وررعأ اي !برهزئازو

 لاس سيلتا ركع بلط فو ءابركذ قو الها لتس اقومدؤ ع ههفبرط
 ؤِمْعي ا براراصجإ ع مزعو ىاونلاك لتو ناسحم لا ]صووليرا
 مظثعلا ول بارو (يلعج ونساو خركلادالب ىلإ اًهمب اصصأىن هنا نهاعو يرلا
 هربع اصواالخ ولع ملؤئاو هباحو مكولم نيكرلا يله اطير يفوسلا ئلملابانطإب
 اهوبا مزبجئرلااهزامجررشرمراداهإ لابو ىربألا ديساصوزو
 لحدواالخ هاش مزراوضزخاو لغملا فوموقناو هَسنب الك لم كيهجأم
 هاو قير امام دالي ا مزين )هاو هئل متل | ئماوفأو لهم ام زيف

 07 حرس لع بكار هازنهر ا د نيء اهل لاب ةيرك نم عال دب حتوم لاب
 لاف تاز لاف غر موه هطومال ورع اوس مايو ع و تينقاويلاب
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 هابح رفئواس مارب ساو كبلعت بحاس دم الل ثك [ردوإ كصخ يلع
 ,قافو رنع كبلجب هاطعا ئرلا حالصنا انوكذرن بوبأ نب هاثنه اشنب
 امني رثعو عبس سيلا م ماقاو باح و نوب نانسي ديربا
 بحاص هركربش ءرعاسو انس جرحا و فرثلالا هل رضح ينحل ىببسح
  باسبحي مثعل ناو ل مالا نيب نوكب اكد ببر فد اقحا يلع بلف ناكو صح
 فراراز لس اهل اع د دوت ناكو نبي ل بغي يار هلو ديو موزي عو كيلعب
 انركذ دقو بضخ ا ناغضإلاو هيرربلا ءامحإلا ت نإر فعلا تام اف ىانلاو
 مناد عاجل رو وت افوركذ دونم ىلا إجو كبلعب س ععجرحا ما

 نضعب | ماير ايد يجيام يوان هاو دو رديف | ةصايح هل كرس
 ,. قراسلا كول از ئاغ ثيل املا كلت ضعي نع اه أدعو بلع تربظُ ءكيلام
 كوم ادن و رىيالاق لخ ىي]زهلا تناكو هاش جروراو يف َةئاَرُح ف هسبحر
 هن ءاعاعسلج لاوس ع يان اهيرالا ةلبل تناكالم بلصلاو ربلا عطَمب
 دئعو لع مل اندا سلوي يلا هل اها لم كولبلا [.يئنلا ةنازحلا يري ىب
 بالطسا/ى يبويدوبربلارببونباو باهلا ملا فيلل وح! ى ىابع
 ,. امم يب منواع ثرجاعى ابعلا عم بعل ناكو كولا علاط هل دخايل
 امنزخاؤشمورخا ن دراول ةئيصس ءءاس عادي ارظنا اناوعاب يبو نرل
 نيس مءارفل يزل كوله اعب ناكو بحللا نيخن رف يلع !/ل لائم
 رحنا /ق بسن خاف جوا حلئف || لقال لذ هنا زخخل باب ةدرز ادن ىينص
 لرتو قلك ف جيري كول م او نوباماب ك لاو أل عاضم هب هر ضو هب دج
 .. (زينناو هرصاحُي منعطو عب عطقن يرطا ير طويطو عرس ا فيبسلا
 نالغلا و طقو تامئرارلا ا هسْئنّولاَو ءنلخاورعصم عطل ارعصت
 نرشل )اع ناربمملا يهل ادبي اوين لإ ]صو نغكو دج )ل هواعنت

 جلي عل ناوبو دلوابت اءاهجصتال اذ لعاش ناو اب شرخ يف اهلا
 انادرقو هيك !زياوك اردازجوويلكل قلخصدسزفواهرما و |وج ناكو
 :: ةزايزللن انبل ل بج ترحص اذن نو رص ناكول يكل ى اقنلا جرم
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 ىئيلاخلاكوبجرسكو ئيطاللا ئنودالب ظ محو نينس م مرح زن جر

 هرببدت كلما وتس بجاخلو ماكلاب ةرائزرصمب ةران بركب فرشالا ناو

 اما ا كم بجاحلا ناخامو ماظننحالع

 ميلع نوه رلاوه قشسرل بح نكور شل) نإ طاو للا
 ين | |باكلا ]كال بحاصلاقفسملا مدح واشاو 8

 نئاملو هوفنئمرالا م ةغامبج يف مي ثعدو هل 5 عجز هاو بح كب

 بجاحلاوت اوخا فال تتعارث هوصطتق كيباهلا هك ام هرعطإاخ

 امال تف يعزراوكلراسو هولطامث لصاننساو قشس وعلق طلع
 نوم س از خاام و انك رّقدرعاشلاإ ا ن اء اسس ميدو وزب ررؤن
 ئزيانصد دو وريثئلاوئماتل امل أ ءرهو سرهلو طا اسد

 كلب مَع يلا يكرملا غر ىيررلا عالصلا كار كد يفوالاىدامج
 يف رواه أ قشيوي هببحُص اشد |رلع ماشملا تسس ني نجل يدل ماسح
 رسرملا 2سرلا بل نو الاركد بجر يو ئرلارون ناتسيرم
 فرشالس بحو نوبساقب بوبا تب نوناخ د ئعيير فن اكد ىلا
 خر اوحؤرلالإلح نلخزتتلا قاس ناضمر غرو ابر عه ملت يريرح اله

 ادي فلخارقن اكوركير بديلا مربرب! نيب مزمن از يرن والب نمد
 يلج لة مسالا ام ءل لهل ناكودم بإب هل خشم هور يقتسدما
 لوكا ىارطأ يف تحو ددجو فعزخاًوروسلا نم راجي ار ووبرو
 َكرادايإ ابنا دو لكرنمو (ْبلَسعَف ئيفراذابملاعانمةبرقي ل

 هتاف باول انفو عي ١امهسار يرام ىيدلا فيس ل اخ هوبلطو 20

 اًلانيردع و افيناولتقن درعسإيىلا اوداعم غبلعاوررئي مد امإبا

 طاخا ١) واعر اهوبرحاو ]ودار ام تانسحتسملات ايل اَيساوْرْحا
 يهنأ يؤجل ئيببصنملا مس ةضياط تصور اتشلار دا ]وب تناكو

 ربو يل اعلا روم ايدل زرلاليطيؤتشسد نيرمانإب عوج سصنو
 يجامل ]م اكبب اب قنخ | فو زيرو قيقا لاك بأ نيرا زعلت
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 اهسسرشو بفوصااو امن نيف ىلا ميجارع نفد ريرفصرثع عياس
 ناو ئشيرب نيكنضطل مرح م هنايز]و) اصاصخ ناكو سوم الع باكا نون

 الامل ِيع يرسم غيب يبكتضلا ناكل لف نافع هونحا يف و سصو اوبن
 وهو ناهاع هرفحأ نآكو ماقوهو نورس 4 خبجاهلو قثسرب ئيساغلا
 , ركد ]وفا تنكو نراها عيبب قش ديلا نوبس ام باودلا وع قوببب
 اسيا بجاطلراصٍؤنحلاوحالا امب تيلقتذ نيمهررب كوغبد موبلا لع
 فقوأو تاءامح اي نبا داوج اماروم امش نأكو طالذرو قرشلاب رسال لإ

 ماورلا واير اوزمالان اهم ارحا يد اعالافصسالد اعناكو فاقوالا زيبلع

 هالبلانخاو ير اول ىلخ قاسو ابيهم ناكو هوميو هدو اي
 ٠٠ لا فعالا اجام هتاوكالص ببسىاكو ءارزكو جو هل ابع بيو ذس
 بجاحلل علب قرشلار مضيااقمل العم املا هينحا عم قّمْناو قشسو
 هوجول لك انهى يبدل مشت المس] هس امل لوفي ىرطالا | بتكم
 ٌتزَحآاذاهرصانلا تانح) نيد جتنل ناوُملا تعلم اًءا كتالاهدح)
 ئتباسبلاو املا ن اكن اف كولم ارزع كل قب رح واف قيشمد رم
 دك راو راي اشل او والإبل ) طه دو ىشسو نم صار احرص ججزملاو

 رحاب ظرحا توام بز دوهو عدلو نعي امف طعما كلم ارهامم
 هلصاوم او ٍفيلكلو ماسلا ٌلرملا كام ويلا هناك اكل اود الملا عبج
 يبع مويلا ك اكسو احئيوببشد إم إلا نعجن لكم حبت كنومدخي مورلاو
 [كالكركووورام ياعين يثكاب عقتاقشموو ساه فلا ردع
 ٠. ةرازل هاه دحاو طعم ام ىءاضمل يك لام ل ماعلاري يف باتكلا عقم
 بالا اذهل بكب يتح وسر رقنب ام يذلا بابل ازه اني ع ثو
 فراك ولع كيبا ولا عي! المل ابنك نكي دا هيناكمام
 لانو فشالا با باكل ثجبو بج اك ا ورع كيب) ناكو ىجاح ل شن

 اال ابانكؤماكل | بكل ع بحاح ا نيكس مايا رجب لاذو هلع اهئ يلع لع
 + كال ف شال ضف توست نيكس أ نأوجس يستست لء كل عو
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 بابضلاران يزراؤهل هع قل[ يلا ويلا ناضير نيرشع نماث تبسلا
 تالا بيان ناكو لبجمسأ غاصل) يصحو نشد هاج بلا جرح ناكر
 اطل دلاوعرب نيل مالس نب ئيرلا ل هبنغل ا, ناكو حاصلا لاقف قثسرب
 مل عم ابضاعرلا:ةعاس رات نامل ماو نوعرق يفاراشافرصنلاب
 فورس ب كق تف! فاضبا انا تغمر يشغعام سلو ا] ها دعو
 نإو (نوكذ(ةنعفاولاب مايا ةردعر يبول ل صوم امل تبيختت مويلا
 انوعو بلاء عءاسلا ارد ماوأنرزع ناكع درع ناي لا بابضلا
 زيبعلا قيفرافابم بحاص ع زاغئردلا ب آش منول يسحر ضو مب
 اعوورتع امج ع سزفو مزلعالاو تاسوكلا هاطع )و ونود د يلع ىوعاح ا

 هنساربفدابعلاو هالبلائ مو زاغد ليون ملازع الا ويذعلا بحاصلاب
 لك ايوزلا رئلهلل ناكتيكب ناودحلاو مظل وريضتلاوربكلاس
 رربلئبرضومع اف ى راع نأكو ناوزس وبا يرسك ع تعا بصنع ةنينعس
 ابق ناره نسكو مرد ىلا ةرثعكم فاس ونا وعاشلا نمسا
 ةرصكيوما هس ّهلو وسكس ف (حإء ملا>او سوما كل لطم نايإل لع
 ه .2 7 رحش ؟ن يراغملااهب بتكوتايباب هاهعف
 »© هباملا دلو سلال دهواراج ء مكبس ايزتئفايرلا هوبا ه
 ه 2. بطساوكتنلاو شاوللا,ملباقو هاكر ابد رعودإلات فو نجافه ©
 9 برها نا ة رثاء سمرا سو و هلاثد ف اواس اني صرت .

 ه هوه بلكل ا ]رار ىبومانلا عيصرعُم هوب ايسروععلا بوكا طير نوم .٠

 ىلع ئئراؤايب ئرشعو عبسي هسا نهي ىوماهل تامر
 يسوو دع ءرلا لطم لانو يرام نسعلو رن ايعوو أو دورك . لع ى أَ

 راع وبنو: نكرتس ل طبؤشمد نمد جأووو ميسسب انيلعاوعرف انضإرعا

 ير اننإ) زف و سس مو عدد نما عيلعاوئاجرشب االتو
 ركض نيرل) فو حا ناكل وبا سا ة بصي نك رج نيئخل م ساو
 ,مكللبل هنو تاكو عزاجا نم يو افاهلزعئراش ا يوروريثكلا ع ح
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 بإستزيزعلا م داوج ام باوص م نوبيلح ا مدجبو برحلا عدمب م لوألا
 ضر يب اكو صاخخل بلطف مورلا بحاصو مورلا بالط] مهنحْن منيِرلا
 نب ام مسهل خا ىيزر اوف عيالطب اذ او هاطو يلا ابحر ه ةرعو

 0و اننيبوانلزنواولزنو ايلا اومرقتي او ىرراق ةباماولتمو سراف

 : انالوداز انعيرسلوايبرش افوحانضحو مظع يدأو هيداج ىلاو لمج
 مما اال ويحرق اوح تح ضسالارشخكعام يشل لاو اًباورل فلعالو
 ناد رع وميقب نب مزراوحلارماربعلا عولط ل بف رحسلا كو ناعم
 ناضمر ىيوتع ما: بسلا ركن اكالخ مرار برظع ب يضاونابو

 كداولاو سو هلو يار اع ير اول فم و ىداولا انبلا اوعطُف
 5 اكان مريلع سل انضو هنلادهاريإفارابض سال لاولانلا عدو

 ضراكو ريوس ال اق مورلا ل ئافو ةئيدرتاأو لابجل ع ممظعم عمور
 ريسع و ويساو ئِبَف نيب اوهصاغوتلاي داولاىل ال يبا سار ئس عمر
 6| ثشننب بدو إلاو لاب تالتمإو مخالب خو 0 ١
 ينورلل فرشسالال اذزو مرمو حو م 74 ني وعولاوروبطلا تعبش
||[ [ |[ |[ 21111010111 3 
 هدالب باى نورلاعجر ور اببد قلا يقل نمْف ام ىْغلاو لاو يايثلاو
 ناكو مورلا نوال يع ةر”دإلاوعارجو
 مورلا بحاص يئ | هد كثجبو هنم (هزخاف يزرإوكل عدراسرإف ٌئبجاص

 يل[ زراوخإ]هوالو طالخم راسو مورلا بحاص باون ي!نرر سو
 ١ ىتيحر|لزنو نرلا فو نودلأ و يسد بجرللاو ميم هل نيام عيضزخأ طالخ
 الحر رنعرسافيرنر اولا فاخر اسو طلح لزنذ فرش إلا اجو
 نيلاو يجى ئطان راسة ننع ئيويتنداوغلا قلب نا ءاهطصار

 هولاود اج لجسم قشسد | ف شال اعوببجركلاق نطرولو ئيلاقتو
 تقرع كادي لامني ا علطواربش ماقازنياتبينيرشعو ن4 نس
 :* مو ناكابخقشمد قشمد عاج مسا لش ا ىدبحا ةداعي ناكه نا بياهيل | نبو



 قابيزف فرمالل يرلا اما نيب اوبر صرف اوناكو شالك لملا خلا نو
 رهدرطو نيْسْولا ببرصو نس )ل نايف تاق ياويل اهساربع ميلا
 او (يوبح اصفسا/او رمال وزر م نصل الحو »و مديتع ان رميح بصو
 ئم هلم كثعبو ىسمل او نايم ااولكانادهب طالّح واش عزراوحرخا

 بضنو سب اصكئ نإ يلع جر يلوالا يد امص 2 ناكل م هر د فل. حلج
 585-5 ابلخرف ربإسا ةردع بلع ماقادف ناكو تدان ا طو قينجانم ا
 اعب اناكولداعلا ني لاؤتنو نيلي خاواهاشس كتهوامربن مش
 كيب|نيرلازع ناكو هنليلوم |/رلحدو قرسالا هجومي جركلارخ ارحاو

 اش مزراوحلاول امن ب جاكل كبل ام يزر اوكا ع نايو لع بجافلق شم
 لا ةوسريومو ن فال خ لبو ولتقم مولتما لاغم انذ انس ]فازه
 8 فلل ءابفمورلا يعاص ننكر هّيرل اب اجو ٌىشس د ىم عر هففرلا
 لاولابلامايرسيرنعي حر | هجم او واللا عيفؤنسب انه لويس
 محبس رم :بعاز يل  نارهلا ل ماكلا علو يصب انيزم اهنارواشم
 ورك اف نبا عبسي نارحى ا نشا آراسوورع دل بلو لئاشسنلا
 لاسعلا نا ٌعريز جاو وم او بلح ول بنو ن :اربع ماق اف مر اوم

 نامعرزعلاو يَ اًئيرلا ب إش هونحائيسرتم ا نيوبو مورلا ير, هد

 عليو مورلا بحاصد فرسإلا عيصاورمالاو باوصيرل سد داس
 واج عورلاىبقلا نبل قبرط ف عوم موبلار أسم واش مزراوخ
 -و نوك لس ع وم ]ولن رفو مورلا يجاصل َنرْبع
 وكلا انلصوامل لائنثل اكل ءروص ك سوم نب ئيرل ا هامع
 مجالساومرو عرم غاولزخفافلارثع يئا غي اوناكو اد َءوُج داجيرد |
 متن ور مرد راو ا وبسم .اولجدرلو ىعوب عب /اوراوبرسو

 اهنالرا/ناضيدنيرشكيرس اخي ناكورمسسبلا رقيبرإو معيرساو
 لدول هلع ملا ا اناني فاواو 00 كتنمضُم

 ميس احل ب الطال انبترف صج موي نبع ورحل (اوبضاو ىوسافل
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 ه ه يولبلاورملاةةش:نانزقنبل هرج ودعرج يزباتكو# هنو

 ضرزعت يولسالو نم يرذع نكبر اد ١ نوعللا اذه لام فرشالا علبو
 تلئااهضسإللاَممازهل امن فلحو ةعامحيلءلخزد هناسل عطمترماو
 5 فلن كسو ن]روجو عي هدالب يلا برو معطق سرب الودحا هداسل نم
 بحاصإماهلا ني دوحسم ا كل ىسيستف |ينون يم و[ تصنف هنع
 مالا علف اكن يودعون نس لكعملا كام ا توم هخا نما
 د ارإرراهلا عنها والب جيوانو كول ضدحا ريل دنبسي لا ابجز جن
 ايبرلا لاوم اه دسبهلانير اين! وب جب بر مم !رابرلالاناطلل اديس
 0 دل اموباويوجات]ملر اهلا حجر زب بكل !تلمان الخوهاوجلاو هشنم )لاو
 نخاولاقو )وب اغتساواوعجافازكع يح ا, همي سدر نمل دالي ضي |
 0 هورلاو ماشلاورعمو عهاقلاو ميرروكس ازها انو َىُسناولب نمانيح
 يلا عورءانفلطاو اتلاواَرع مريلا افْش ازفوانلهان عويس داننو
 بكس ةب اي ملَصن ناك ئلبت جيجا ذخاو ميلا تمل [ذائلها
 دك بموت ىلا دبابو كدسو دوعووبتعراطتتم ةيادو مهاخ ىلا هعدو
 فيالإ ضمن والو هلم !ٍقيطلا كر ورهاوجولاودا قوزرص ةنادو
 2ىارو هالدرو هارب تسجبو ند قو )اءكم ]خو اًصانيزماض م نضرم
 يقنلوه)اء ساو لاقف مكب يرحل جر لاش جين حال نوبعلا هسئن
 قارب بيفصبب مل ثحبم نفك ع قرصنف هب ننكنا انفك دام جبج نم
 20 ىضعب بصك وبا نا ومص ويعم ان ىف دو مرن هونئكف حيد قدا هو

 نوجوس هذإ اهلا ىع نخب اهباجصااهزئاف دربز يل تجحزت ب أملا
 نكلارلا1|ئكم ملاعب ت ام فيك لاسامويلا راب زج اجامل و
 هيبرضوأحبرس حتوم قرؤبلاب مرح اجبريو س بينه | لهم امانركد دقو
 ثعب [دوو زب اخس و] وهلا رعباسلا خزسل | !ميجو اضرزنلا
 :« اهيمد اضو قينجادم ا | رضو كبلحز مخ ليعسسا غاصلا هاخ) فرش الا
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 ريسر ناطل لا تايعرشب ال لاو علا وبعض امناٍ ع زدسارمفلا لطالت
 مبعرعصأم هِزباثلا خليللا تاكله وبونلاو ئئنمرعاض لاقاذكو اك
 كيلا ]خدرفن اكو صاغ ادورعنال يس ارمقلا عل طالم هن دام عزلكا

 زلال جرلا هكا نيا غاقايمل لاق ىلا هيل | سيرلاوهو سرح
 لاف هاصواناطلل أن اديغرم مال ادكاذ هركّوو هراثملاكايلا علط :

 لجالخ يبدو يكرشو كراع سا نم ويغني اقتإيرت اطخارورمنالا
 اساسا بح! نوهانلا بيز لبا تنكله يدالبي يد عنكواف
 رواطلو ئيززوم او ماوقلا ف قورم انرئع نوضقتت ام لوا ازهاول عفت
 داونيتليل يوس رفا مهما وويناند ةرشع حاول ييطع| لج
 دتشاابيننو لصق هلتتاوبلط بام هنورلا  تاطوامإبيلا
 هاطعاب ]ماكل ار يعيبا عرج صانلا نا يوما تح اق قشم د | عراصح ا
 كيوشلا هنزخاو ليلو ىرُلاو ىنلبانو تلصلاو نوار كركلا
 ةئسلا نهزيزحالا ير قش د اعمل وز ناكقشسد هيلاإسو
 يلا قش لسانا لسور شاء ئيرا عيله ءماقانابعش يعظ إس و

 ثنو هيانلا :تلامل الع ماقو طالع ينرراومإ )رو قسالأ **
 دنسلإَو نع اهرحا بحل دينو باص المل اياوس|رمحو جيفلا هيلع
 نالسر عل ماملائم هرخاو اهرصحم ءامحي ال ماكنا راسو ٌةنسالا
 راسو ,خا نبا امالكور فلم ا هبماوروضمم ا ئبد ورم اهاطعاو
 لاف انه كيوشسل الع لس احل يجري ئيبب يزف ناكو كوكا يل |صانلا

 شالا مافاو تكس هأر| ينبه هلا ضو)و يسار يجن صحمل امأنا ٠
 ىلإ ندد نايم هسسوب مر عاهد ايزي زيبع نب هيلع خزد قشسرب
 ناز يتيعئناذتانسفلل تزنفو تانيا ئم[ند يرجي اواو لثمملا
 اجينلاعابل او فيشالاه [نف لحجب ن اهم عرش ناسللا كيح او
 نمو ريت نيم ار ئباعا بلت ميل فيما ةحوبؤانل اد يينتي تردبع

 لمعرو هاج فنصيز مات مالكا يكأنيبل ارعاس ناكو ندع *
434 

 مص



 وون هيلع تل ننو هيلع ثزيعأو مرسح ولو هسا علك مو هسا يع
 بباعلار داسلاو بازل نيام لهو بي اج قشسرب ليبحاو هبوشس هل
 الاسس او بهل ٍياهايرو مركل ارق او هخاصي نيرئقلا هصانلا ضد

 بيبادع ءل يرجو قش »يإءراصكلاو سيلا يا دورس ل خد لو
 جيرغعلا ىبزخإب مذهل زعارعاقاسيسف ي]ر غلا خدام هنأ سم
 دم لافوضرالا لاو زعريكو اعرلا هرم بلطب هس ال | اي سيبطارفلا
 نه يم ]واعفتن اهلا ازه رايب نيلع قرضرف ناطللاريؤنخأب
 قدسحو هنلسإل و جولا اذه هر [(صرحاو داع نال يع افالا

 اهرب ظرتو رجعلايلاباتكل ل ارظرو أول اف عونعلا ماوق لاهل تروص
 لانو نيكرشم ا منهو لامع ئيكرشم ا ص ئرلا جالس ونوم ات يبلا

 < الذّراليلاولات ىشب) ل حانمءضعلا باوبا لعْخلا كابشلا عزم ماوتلل
 ريزفلات قول خدام واول اغنيرابج اب كيلا هسا ين ادق لام و بذاصعلا
 ناهو ل حبو ناهلإو قيشارملا ئ همن اكد عي مافن روم ان ؤأو
 ناكو اولا يلسم|و اكواولضمال وصف قلم ا هلع اومن ءِرلَعصنِ

 صنعي | تابالاارغب ]مج ضاملا راد ظل زان ر ور عدالاور عملات فو

 25 اهوكو ىرهنييسبجع كلو دلو نه هدا ْر ع اهلاحلوفلْسس يراصنلإب
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 رمائلالاراسارز كببا ئرلازع ناكو هن انسب لؤنو بويْملا ف! لصون
 كتائو هل أًهيضحالا لوا دو فرشنالا | ثحبن المل ل اقر لماعلا تارادمب

 هرجو هببلأي عمر هعن كلاح داو ماهلا يف ! يما ايار صامل فرش الا
 انخإ| وجوحاام ل اقف لماكلا مالو هيلع شئ رورسالا | ىذعلا تدم

 هاطعاو هرعللايإ انردإلا ير وسدإلا يل يطع لحل !نايفاراش الممل :

 اناكلاو نس الا ع يجاادو اه عوافي ا ىذملا باب يلا عايضلا
 تاقنرعلا وعلا يلتيو ايحال؟ت لصوو ىشس ءراصحو ءائنتا

 تسمو اونا ثري مباظعلا تزنشو مالسالا دالب عيج ف مايقلا
 رحذاو قشمد عدا ىملجا نإ م ووادرصانلا كم اراشاو املا

 هناررلا لجو بارو هننل اهي ىئئكما امذ ىف ا تربل ل يووجام ١

 ناكورحإقنشس )ها سى ل كتير | دوب أوين اكو عرربشم باب
 هشسحاب نييوبازلا »مو ىمؤم ا تببل | نع تعطنتا مالها ء]جْم
 نكلارللن عما تجد كر نم ئكامالا كلن مإ ناكي نيرو اج

 انسامهولقت عطتتتولو توام انوع موب تراصول هدأت هحدد نم *
 هزم يشل نيزملالواةلججم ب غينومل اع هسا حا تنشد
 يت (لثل تارفرلا نم بولغلا عطّصتت !لثل تاويعلا بكس مثو احا
 كسصحو ىلا ثبرح ]شل ارثكاو ل دول ءالمركدو تارسحلا
 تس |يب )نه لببلا 2 لوفيالياك حمىسؤلاب ناياوبقفنا

 ه . يولس ماد ُم ثرززوه يوبصْيَ ماكل اكن اه ىلع

 ه 2 ه ٍقوللاةايحظراملا ثم ُيارحارملا جمارتلف» ٠
 هاطعائ هناهارقوصانلا ناكو سلبا يلءاعلاه امري |ئرلاوعوممو
 ىصمللادوعلإ ع مزعل ءاكلان اكو ماخنالا يعور اهي دؤلا هرشع
 اهإ انفي تيتئارفيف لس امناو فرثسالال ا ماشلا عانضن باجل امم

 كلوش هوي[ سساركزل و ادرمنو هيلعادعإونو افرب اودعر اربنل ع 25
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 زيرولا يبروص باب يع ةعمولا تاكلوالاوبر آس سو سررلا

 لج ارلاوىانلا جره اًمنا ود روصند|ب يرو ٌحرفلا اوك يرلا مراصو نامثع
 يبس موس اور ساو اول نولبم ا مويلع حجو ماب او بو مم انغعاب
 ةعفو تنأكو سفنا الث يوس ح رمل نم لسد إو جيل رعاسواسراف

 لاجوماقلإ وناس بنور الل ا ئيلع ماشلا نى انلاب جرو ءيظع

 هدا لك ضافلاول اعلا يوفلا تيش نباح يلع نب عجلاربسع نيا
 قلخلا ىلا ناس حالو هوئَعلاو مركلاو ورم لاو لضتفلا يي هل عجزف ياه
 سانلا عب هسفنب شعت او ايباخ درع عاقش يرحا صمام
 اون اح ا زيؤع نيوعملا اون امترصلاويشكن اكو مهجياوحاضم
 عطنلب هولعلا نونف يف اماما ناو لياسرلا اعف بلا جات لضاذلا يضاملا

 راعش دوببو يكسب نزانج يف حور يجصرلو هل تايروثنسم او

 ه 2 "ه ينطّعو يدبال سهاينرلا كلئنتانكعهو
 عتافو تناكوريطلراعشاول ياس رو ةخيرظ عنك يان هلو
 انحناكونا ةئاوو بيس ناكو نوبس ار ىفرور جب عباس قشسسرب
 حطقإتمملا تامالف هدواأب موب اش إر هلل عجركن اكو ايوكم طلع ارزع

 ىسمن] ني اومؤحيؤ ريصفمل | عمو ءودرصب ناكيرلا بن ارلاكلَر

 ه.دأ) اس هنأ خلبخ تكس ماما | صوب هين َديبلأع ديو ضيرشم
 فون [وإ تصف هارد عمسو هاعد سا ناهس (تايررلا مركزي نا

 يباب إو ساوعلان نول! سم انيدرصو ب اعلا بل لا
 صاشلا كلم ا فووّصح يو نآس وزو رسحلاو مسد اسلا ةئسلا
 ئيلاو اهب هع فو قشعوب ةاضفلاي ضف يرلا يبين رلا يك
 لوو سم ا تيبلاروومدالا لاهل | يطعا دو مس. اليل ايرسيلاي |
 رمانلاكإ ا !ناكو لوعلال تل زنود سس ايل ١ عرج و اذاب يارووسالا

 ,, قشدهلايعرتسب فش الك لم ا يل! هّهاصد نرْفلا عرف دوواد
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 هنسوؤنل | ل ى وسب برو ىووع يبو يثثل ام لسزَنم تا كللاو هيند
 رفتلكت مسفر نوب معتكا كلمن هيلاري كيل امم ا ضعبل لئن
 تكسوهواو]ةما تغسو ٍيريرى وتلا و كرحاو هب احا مؤمنا
 هئءلام كسررب انهما نلقو مهردع كرو اونا اوارفاسور يئاًهتلاو
 هن راع تاكرى ولا كرف تكور عيلاج ا دنع تغو ىولاو يالا
 ناوالف عر حاوطعبو رح او ةليلقيررطلا ب ىولا لاق شسد ئن يبين
 اعاتب اعيطءاراش ناو هش اواو جوحا كلم م ميوهو اوعرتعلا
 رانكلادها>او دالي جا يتسن قْسنشَت اهرووع نوح إب لامن
 نفلطاو نملححاو دييلع نىلخو يلذ هل ىرخ سعف اك كبدي نيب
 كاّرالو لاومال/ت لمحو قيرطل ات سام]وغح ا هند ماقام وضلاي الزيف
 جيحةبلخلا يار الف بابلا ممر ايطع)د اج مره احروطل ايا غرملا
 مكالن ءناكددالوأ و ككه ساجر ررسخس إي دنعامج موسإ مف مويلا

 هبعو ثيرعم ا دلل اهي زيوعلا د يعود ووا درصانلا كلل ار وكزلا نم

 هنجون وهنا ةرخح حس بيغ عبس نانبلا سور هاذثاهل لاهيو كلم ا
 ئبرلا ل الحزن صوور م سور ور لولاو سائلا نسل لعا ساو
 ناجييردايل اممم انشا هيلع صو هينا عم طايل ئمزر اوخ ا
 ناودو ىاطبكي وحلع يس ا ركسحل اطال ندع بجاكل جزحر
 هلم طالحباءاعو متلباهو يدزراوخلا نيازهزخاو يجاؤملا كلنر
 تيب ل والبلاوو ابعلا كا اه ببس نول دهر كعنص ام ىسجب
 هأش كلم [ينركوو نويسائن كفل نكرلا زلم ترغ اص مير
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 نفدو نوببس اذن :ترم ىباهرعو سرارم |نمينبامركذ هبارعا

 كيايؤعاو فيّصم ارادو سْرفلا  يرمو ثيؤملا هاخاو ننرل اوس

 محاوردنع هذايضلام) ماقاوانلاو لاجرلا ناعم ئيمامحيبفزاجح ا
 هيرب أجا بإب ئيزإ ل قيرط عرو نيماج ا مرحاباو مويجو ملموما

 ٠ يلعي]-اسلانناعابض جاحإ وع ىفواو عناصم او دريل ارم>و دلميلا
 هس جزم ناكوليل درييخب هلمىلا ىذا راسل شاعولو سيرارملا

 تناكو [تيرط هانركد امل منيل هم او كوين قيزجإ ع هرثعيرحا
 رجاسلاعو ع امج اهيم بيرو موس اهزخاذ ةعطذ صور حن لإ علا
 زأطلاو قد دروس ينور اوزلل تافاينعلا ماواورايطل | عجرنع
 , رادهعهنرشماوسلا بإب رنعّيلا غرابطلاو ديدحلابايلاييعُينلا
 مضفلا»,سح لا رارلا يجو ميرب اهي ) باب ىلع ن اها جو هعيتملا رثعملا
 يلا مرفال بلع كول! !واغلخلا آمّجوكو ىروعوةبراسيئلاو
 هبطاح)الن ا ناوبرلا نمت رمايإ لاف باتي ردو كالث نس

 ةنسيئر هاظلا كلم اب نعم جا او كلم اوهو ماشلاران ءىرشبألا
 :: هدالقلا يعور فعلا ءطساووه ساو يف لاق ب اّمسو ٍةردعينش ا

 لسا اك ر ارق بلح خفر غال لمع الاد[ لوغشس هناو نيهالولو
 محاففإإ او لعمل كلر االا اسر ىعوعتسلا ٌتَمْب|ل مو لوفب
 ةبو يلا و بشي ريع تول ادعب يايحاو البلا ع يؤح ىمو صم وي
 مف نرلو يلا حبو يجيب هس لوْبِب فشالان اكو بوطشم ا نب

 20 داعلا مخي د نأكو ة ليلي وار يرث معمم ال ف رلو د !واضنو

 اغمق وكان سلاوبكو مونو اعمب ترجابلع لتعم ا قون
 مس رساو افرام موس مشو نوئل اله عملا قتل امنا ارك
 فاو بحفل كو ممالعا ذزسكس ىرذؤلا مي لخ در ىراك يام
 دوغلإ, ناكر ل حاسلا ب ءريُككح اب وصعو قوعدورفنلاو ٌةنراسند
 :: اكو ناسبيب نما عتب ناكني جلد بام صمد للان ين( ح



 م نا سيلا تد اكزئوه ينبع حض اع
 ورز ب] خرب ىطا امد وب اياد نايوايإل اب ضي رمجتب نار دبمإو لهن

 جبل ارع عصرفو ]وبر سانلا يلا ةجاحلاو 'نا_لل نمربج توم 0 ١
 ارياررعيرخمذب غعج ناك دو سالب رابغ عجيل ا دا كبل هسارلص

 موب لوا زجل أز نيلعاس كاث تون مما يسيف بازن نه يزخت مد 5

 نا صوارنف ناكو بلع ىمصجب ئرلا مرتو لح بلا ء]سسو وحيا يذ نم
 اطيب با يلع نقدي نويسان ناريم ا ف .| حرجيو هعلغعلا ءندرِب

 امل كب كاذ رج مرح ب ةعلدلا ندوه نيصورئنت إف نبيا نع
 ليلخزولاو هعِس ىضد هبوب نيب يضر جِر ع اح لح ىشسد فرشالا كلم

 مدحت عنا راع هب وطرب اماوبلط زامل :ا ينط دعم 5
 / هوحأ [ريوو بابلادّع هيبنلا يق هترلاو عم نمرو كن اعب وطيرا

 2 دارو ةيبعرلا ل مييرجو قشمد حاج مايل هالئ احلا ءلالبعو تيخلا
 نزلا نويبلا باب ٍتبأد كول ا نمرحا تومررع مرعي ء يرجي ام
 دقو هعلفلا تكلا نتياي] دلال اوا نم نهرو دنح نم نجر تحمل

 هيلع نمطلبفركر] ]ررلا نهعبو نهرو عُس نوشسدو نم ايت نّئمْس 16
 برام اؤازكو رن 1 سازا والم قاوسالا 2 ئيرشي م
 يلا اسمح ناكواهبلا يبلخن جباوع ٌةرهوبل وان لكور سلا لوط
 ت اكو عرييل/رعجغس فج مواتر مرعوح نعأب | د نعرلا

 رعفيو قّسسو ماجي ا وكيبو ىسولارو قشسو عم اج ىسل اب ضع
 دم حلك ى عجراملم هماحلا نيب ريهشملا بايرنمع يزلارتمل امتع
 ير اء يضفر رس أف قشسو حابع يلج ضح باش نو عيا
 529 ريعجش 5 1 وود مينا رهحر

 5 هاهريسأ مقل |: هنالع» ا امل م مالسو ه

 يب هضنفدالمبلع تف هوان دازو اوي وررصقلا غرد الغ تايبانم
 0 و هباّصر كتف اون كل هس اند الن لت ىانلا *
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 كيلعازهذخوبامر دل كلف بولا ركب نا نب يسيعاطنح هانا ةرلح لك
 ريررزت لوعشس تناو رخو نيكروزنلا عجب ماشلا سيموت نال
 زابتعالا دلل امم يئظفح فلنا تار] جير شعيل كطح بنك ك لامملا
 فن اءااب اسس عيصئع يبول سان هدا سل يفامل ا. اسع اانا ظانلالإ

 هوعسسىرلا رس سو تلئ ام اوس الو كم ميعتلا نال

 ضععب ب ٍرعس بهاراهب ناو كبوشلابايلاو تكل اق ناوخ ا لاو
 باكي اجو ةلس باغ هديفنف بعبد ملا باك ات لالا
 ثيدزف هبأذأو هنصم ع ثحيد ب يصونو ناك ىلا هدعا ل وفن مما
 روعي الح هافن اًماو؟ممعو ليعر ورم الار ابح) هل نشكر صلال هد
 5 ماكو ملل بحجب ناكر هر أس د زبام ءاطعاو شم شيوب اضراهل قلطأو

 رنطع] يف ط كلن يبكلا ماجا رغ طفح مل وقع اعلاب ل اهتش الإ[ ع
 دابيو نييامنيطعاونلا يلع يالءاضبالاظفح نيورانيد ام
 ,لجر ف ناله د اؤو رك ءليرش ام ملئ دو ةعامحئيب انكلا ظ رح
 ضوبو لءاكل) ضم اونح زفر بنالا فانا سافوح سلب ان يل ار كاسعلا
 < (نرلا مف دس يزراوفل ل سر نع ناتو لاو فض غ
 منش و مرد فلا زباب برشا عش م يف مييلع وصلا مالسب
 أك |صيو نبك ع ةعطت ير هنا ثيحب مظع برو هباص|ورضرم
 راو يبخل كيروةعامج هب ماو مسلا قسمنا لافالات يلو
 مل ارخا باع تلد عملا يو نيرشع عسا نحب ةليل هد يكدبع
 5 7 5! مكح ا ب دريل ميطالفلئرا]يزاو ديوأ صال كلل |عرلو عسعو

 د نركبت عالم ارجو نسامح ف ولا لطو ءلاوعا تريك وو سررف
 ارشح نم فاهيو ةنحيو لدن ةديفح خط غر كاش احرك ش اع
 تلق ننس هورد امس !ًءيْبيص د سال نمو بف وكم سار يلعو
 قئافام هساو لوب كح اناكو ةالص لا جنب لام هام نررلا زك
 :« د ئئ]هاس حسبو نامؤئلا ليلا ناب نبا لور اقظ ف ءالم
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 ””يةازهلل ف! عزحاذا ناكور علا هنس ذخود لسإر ىلع علا بكف

 نارَملا لاس الإ حطفبالو هترخن هني درزو حرطلا ل جوع الا مانيب
 ادانطايلارم لزن /ذاف بكوس امباد ناكو 0

 بيري جرملا عم خلا مايا غيناكوربإعلايإأ اوه ضف ومانل الكا
 اهم بيزو ل بج اكع ىو اهع يلإ لبان بإب ننلابجاٍ ع ناوينلا 7

 امالعوبل اولا ئببو مرنسببو نررونم ا هيلع ناكل مركلا هل لاب
 مهتافاطط تايد ىلإ ا اسر مرسكاورايحا بعبدا اهع نول ناكو
 ناكزاف هقاطلا ةررلا تختم ةراغن اع خيرتلا مزعا ذافزمرللا ابق دب
 ئيصخ نينياداؤياكن او غرحاو ةىْش )لت وواس راف بأم عرج

 كلن يا تراسا قشمد يح انوا ناروهرضُد نوريري)وناكن او ١
 الإ ط جبن او قرطلا عمل وبصرف ناهف سلبان يل ارو جالا
 فارسا ازه مايال فج ين هل كتم ةوببكءل ج خلك ىسيبساوجلاو
 حورخ لا كر وربنإلا مزعامل كينتس اانا لاقن لاومال تويبغ
 اسراف ثبت قصو باب يلا وعسبو ضب اهع لمي ناد ارا ماشلاىلا

 حس ةإدإ الج ناكو عنخ و بخيل زالبلا | اميه ىخا لاقو (يِظع '"
 |ةبلظورح خاتبوربنصو هنولساباشاعل ثحبم فول تينكت
 الور صرزع كاف ازمه نيا( لاقو ىشعرد ىرافلاببعتجاو
 حوخم مافوبحراع بلصد يريزكلا كامو هى لاهم نبى ا ئم
 حدر اهتو ىراغلاب فطلتت | اكلت تازامد لاق اهرزع م
 بكه إ]و فيو هيلا [هعببو كمون هيلا وكر ووشالا بكن راص
 مانل| )هاي )قاسرررووبنالا اوان إل! نع يرادارلولف ريبزام
 ويسبلاوللا نبط ايرف/ انام صخبالو ديدالام م]اوداو مويس اونو
 بهزم هلإو در جينا[ ةفلإ مادخل غعملا ناكو يح اب ربطت طنصاو
 هامو تار] ير شيف بهدم اهل او وجم هيبحاص نود هفييحيا

 وطلع بكن اي)د ءعلاطب صحا ارعس هئراذب النا عكرزل ا *“
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 اولا دس! ]بس طرمم اوم ال ضانل !ويئل الامل ابوي |نيركب فل داهلا

 كس: ةره الإبدلو هرابطانم بورك يوخللا يوغا
 بهزم ياخ رقفتو نازملاازفو ماشلإ اشندو نب امنحو نيعبسو

 ماجا: ئنخاو يدوعسل اظنحو ىزاغلا نيرل اخ لع رضينح
 ةومبوبيس بانك رع خاف يرزكلا نيرلا عاتإع بد )ا ]زمور يبكلا
 ًاساليلعارقو هس ايخاويسرايل الكب ان اهلا يف مج لاو يف ارممسلل
 مسا درربط ئياعو يشرب بس حىلع رحارزسسم عيحبو انزجرموي 4

 مر ذر نعو صم ح ا ئيلع ماس نبال ةرييسملا عمسو وترا عيوصسم نم
 وا هرل اروببكك عايل بكلا
 تنك ناقوالاض جب ئروشلان رو ميني ناكامضوعلا هفيبضن
 ام اروداو ايس ناكورجشنل] هانم ع ابو خومتل نم ببزص كيم هل لوف ١

 ةرشعلا نسحاداوجاروبعايوص ةدوملا علم اونما وتساب ار بك
 لامن يرممىئب سل جر اليل ان ناكو نة ووملاو ءسصلاراعاطز اهب
 حرت ةريِصَقب يعم ا عدم بيرعلا داع عر شتي اضن هل
 3 ههافحرترفرلا اماذ انزع ه ةمالعن ايزل ماهو | نميبجحو .

 عب اعبسكس لمحل هببخا ىلا جونو ناكو هاغحركه لون م بكن ناطذ
 يا وشد عب)هووارحاواسزف بكر هير دزكسالا ةيءاجلاو ةباقسو
 ناهواقنتعاوالجبو هاقتل اذ ماونا حرم مايا ة ين هيف هيررتكسالا
 قرثسلانمرعانن اف حجم ا ذيزربلا مدمف ةاكرل اراديلع ىحللا ناهيبلا
 لوقت ملحم ايا نحل اني بنكف يخبم ا نب م قشعف ريل اقر عدو
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 0 ه ىلضفو متم اي حاو ه ]وف هارعؤأب | اهلماي أه .
 ٠ ٠ نم زحو ةايفلابصيو هالعتو امسا جيل اكتبو ه

 - ٠ لحرب ىيلكمارحهل اهةاكرؤبلا دل ه .٠
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 هدد يمت |هينفلو رم نددوشسيرضعجياهدلو ةفالغ ذيإ تصف
 اورعسو هئعلطب ىانلاوُسبَسس او رماحلا ةئيبلا هوب | تايموب عيوب
 رونو نانشتمالاو ل دعلاو َّناسحالا مرمر لكي انع هنمربظ هن اق هّنبالوب
 اسرشو يلاضن سدا اش نا كانه هركرتسوؤي انك ن يعبرا نسيه
 ماراؤيل املا نيب زيكو ناكيمملا لاهجلاب بتيلبو ناردب نيرضعي يب ف
 كو ابقلا رلى نماَنل طعم ) سيلاو ل داعلا تاما لف ل داعل |
 ابيع انينعالضاف ناكو قسري َةاَصْملا اصف يملا لاما و
 | لاعبو هناوجمساو رنجت ترَيْسا هرارب ند دو اهزئاعرو
 هداليلا ف شالا داع مشو مب اًخسو نور كل اوةجبارلا ةنسل |
 مونمئلا يلهبزم ثان ع امْجارجد ملغ اع اعرورعم الالوسر مهو
 قيسلايوسيرئع هلابويؤلا] هانا ام كيحاسل لق لاق هل ظلغ اذ
 درس نر خلاد يعطتذ اهل نب ساربع لاما ظعم ما نابعنس جو
 مز رجا نمةع[يبح معيو مسالا جرعنم هَقْعلا ناونا عرج

 بانل جيو كلذوبع هو لقعملا ناضض هوتبرج ليرى ثمل
 ئبيراعئبلا ب رش نئوزاق ايه ئمورال لا نب عاش اسلا نم
 نيبج طانبج وسمع هعدول هج ةئيامسإ ء هلت ناو ل واملا
 تارعلايبرنءراسو ايظع]ز امبج فرس ك رم ا غوبجو كولم يلع
 ايف يرد الكم اناشيو نيعلاورملاو نا_نككاو ابرك لع
 رازفاليركيمر ماشلايناوّملا بلي سو ويسك ل يو ةييراج نويبع
 نال اداب جو نينو دمهثير او هفوكلا لمد مور ثملا
 نيرلا ب مل وقيل ثجبو هفبلكا دواس يرلا سئس نارند
 عاهل قيرطو ب |مقلل يكلم نم نه لاقدر ابد يئلاو ملذدو يبيت
 اهلا داعو منيرل او وم ق رضنو هنمزخ جاح إما يصواو

 هد نمو كفي اهد؟ماس را ةيرطلا زعراسإب ,ووكلال مد
 يع معلا لل ذؤن زينو تصد ناعيا يو تماشلع
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 رخال صغلاب لوعيرنتلاو لضح ءضور ب هرب نأكم انك اّيب تبازح تاقوالا
 ئئم» ناهما قرر هرسح تظن اير رل! وصد سنج يوه سبلو
 توتابلاوررلا لاق كطاب ابو تاو علا نطإبين اه بارول ئناه يف
 ةراشالت موو توتس ام يلاعن هسا ب انك ة لفى عيجعنسببامو ناعرملاو
 انو ياحصار لهامملاو هيلا هبرهأو ىارفلا نير ابزؤا ةلبللكؤيانا
 ىلا انصح ناكر ئلئرازفلاراد يب هاباوانعجور وبإلا اصر مدع هددا ضرع
 ايلا ريخ نيب يف متو هل امو ههإد>و هسئنب يْرْحٍالْصْمَمو
 ةعلقوإاو ريع ربلا يون [يوو | يسم هلاضئاو هلضفنب
 لجو هوغو باكر هاطد اهل ورم | ناهو دم ارإبلاو ماقا قشسو
 ٠ ,ىدا ربج نيزوماك [يمو )سى صفق هلهارتع شر ىل ايلا
 الاماني د الث اعل اكماشس ١ تس مو اذ هلو رلا ل بس هيلو يب ابنا

 ربوع سرد يب كولا اردع خيلاع ةلسو ةلورلا يف عرماو زنرصر
 ْدكلا ميلا لفنو ىافرالامريلعمَموو هفينع يفإ بامصالار
 تاراقثلا دنع ةييزفؤ سمو يبا يهل ضافي طساندل نو ةريكلا
 + كمال هانا لاو قاَترلا بإ. لع يدلا عنصم ا يبو سركلا قي قي ليزع

 اثءاوة راد تائرص هلو رم ار صرطا اصيو ردهم باج ل ١
 ثيركل عسر ووري م باج يا وشوتب نفدو بصر يفونو 5

 |سرنر وتو يواطلا داقتعا يورو برنكلا نيلاعانانمهشيإع
 ئمديلع يرجام انركو رفودع) نر قيوم اريمارهاظلا مادالاي فن
 :. امو اقوا صصملا نس ءزجياموريازلاز اولا بسقنفاوريارشملا
 اكاياورسللا حش هنفالخ تناكف اذوب ةرببسب سيار تفو
 هدد ]ماو ضرضاف راو اذه عمو بجد, نو لس اماوعا ماو [تبلارو
 يحصحدرفإو لام ول صحو رع اشلاطإبكلريص ملسعو بجو بعام
 تلعحامل اى كمن ك مايا طب مد اخ هلل اقف نازل ى] وب لحود أو
 * ليوا زش عهلنافدسا بسيف ققننو غوت اسما نافل
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 يئيسأو تنسحا اهل لاتف هتفْسكر بذلا يل اهعم حرضو مافغ ذب اهح ا
 تكرزهل) اعلا وحال لاذ يل قكسسحيو هرفنف كل برشن ناانلكائل
 اوقْسو دوس تلف تعب امي ومو ]بط هتينف) غيلدرب ؤاو جرتلا باب م ايوب
 سن.رلعني) ل هل تلف دحلا وي يو د ديت ج عز ميو )واو هوي ]بطلا
 باب ناباب هرادل نايوالِّضن ايشلد اح مْ ) نلعم بعلئئيعو هيلحر تار لاق ٠
 كسا ذا نيباوبلا نارا قاض روس بإيو باونلاو نالملا ديطرببك
 لولا هرزفا نحاول زنا لوب هيلا اهولحو فررعم تيب نيسللا يف ةاما
 انواع وكارح يلا امض نيدو يعم لاور كلهاورببكت يب يدنا قتسب اياه
 مداقل مم ثعببو كيلع هسدازتس مل لوب هسا عن يديسإب لفت
 مطعما بلو ناكو:نسزيعبرئساوعازهرلع ماقاق [نبيبيلارملا باب نم
 يللا قشر ايل | ل خرب نك ئ طفي لع اقسم ناك هن انش مل
 دل, يلا بكي عئي) د اعلا ناكء ريعج ئن هوعبتب نا نال ع ماف بار هر
 ربي لف ةملَملا عدم ملقتعاو هتسربلق ي ناكامروتال داعلا تاءالط
 هرارفمام هيلا يوعارخ هذ ) هنيُسادو هرالوأ رحال عالو بلع
 حالصلاو ةئامالاو هفحلا نم مع ناكايربنع او لدرح نم ةبحل اشم
 هنطوؤ لعرجمو مراو يل ةحلملا زن ل ديالو عال هنايرلاو
 حسن اكو ديل !ل اعلا غل ابل ارح بع رجخا ف بج او دير شندلا يف غلابو
 اشنإولا جيلا وبسبب نفدو غرملا يذ رشح داعي ئافو
 رجلا, رلار رب ةبابي قشصو و ونا ييسسصحو نست ا نعل بجم إب

 ةرثع عبس هس يزرع نأ ا ةببالول اب مسس | مءنرلا الصب )لو ٠
 نيبجبسو ير حاوا نيعبس سمو قشسو يم نرلا عالموزباتسو
 يلعرجو بر لوو فاو نين ايبزف ا/ذلفتساو ةاينرتيبالو تاكو
 اًكروبح ماواك لد لثب بفوممهيسيبو سيجيد اكون )الا يسر ابم ا
 مب تكة ري ةحفاو مد لسفر جو مارا! نيب
 ضحب يف هراد باي قلغ بسب دهر ّنع كعطمثاو روزا عج هليل لك
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 عددا صو رجوهسريفلو |ربا كيلكالس او دحا هيلع كعازي الب | الحا
 زال نوت قو لاول أ تسل عياالمع هغلخ فا
 يل اخاهزفاس ةرعسل وأ هو لس ايلي |صمي الاخ جم ميفو عاطاو قشسد
 سابو ح الصامل عملا لوو يطاعلا يرعملا لاجل قوم يضر ممو ماشلإلا
 : اضفل) بلع ضعوءاعزنس!ىايعلاوباهدينكو ةدءاعسئ لبلخز يروا
 انتفللا شف هالوو دبالل اقف شكم وي وفش امرل و بيري جران ل او عمشساف
 لور زنلاظعلا لو[ فو| تسصصتت هيلع علغورخا ير غ
 فولإ موادلاوارحا مس قلذجرل قشمد نابعإ مو نوببسائن هلورلا
 روعم ازرابم ور امس درر ال س الع ماشلا نيو وسل شو )نب
 ٠ هاهسسهاش و ءاشج مائروماشلامزفو )صوم ادلو يسوم نب مهو | مهسا د
 قشمرب ملا ئولاردب هبادسسساو لاوحالا هب يل فنو نيرل الص يحن
 موكا اد دير لاب قطلنو هس اييسل نحانال قسم واعلا هاو
 ترطركذ :ببج ناعّضاو دلو اخا ط نم اوارإوريخصلاوارلاو
 لاهرلاو الامام اع عنطسا ان افيمعاععرو انيد ناكورابخا نم
 : ٌةرهاط ٍةرحتيإو مايا ؤؤشسد نناعو لاوحالاويابكم يلعزنسو
 كناف جر قشمد# ناكرد) هل يرج اميو نهاظامب تاوبا] الدو
 ملاتنئعاف بهذ لح هئاد ٌطريْغصرلو مإ موف هننيب باجيفاو
 ربغصلاب الاف مدح ءجركاو هن داس ؤلح ا ذخاو هضم امود لرلا

 قلطاورئب كاملا اباْرِعررابم ا بذعم هدزحرلا تصر افدمأ هندمفو
 :. لئاملا ووزن [جؤر تفلطَم اهرل رئت نيرانلا )بلغ بو
 اكو هوباو قيال صمم هبعارترفو ايوب هل كنف غم حس تناقاو
 هترخاو خبل اقربصلا نلتق تنا تامه وزان اكو ناماع امس
 اهب عرخ و اهزخاف ءوبف ٌيراَم كافريغصلابابلاب ءنئفدو
 نكس]تاقلا نبرضو كلام لفاهدلو تأروربفلارّمعورباقملايل
 :: مل تكحيزرابملايإ تاحور هلا هنّصلأو هنعضدو هئطب تَوْشم
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 تقوو بطلحاد هببعف انملل ير مالو بلدرم اهي هْيِيسح ين باد الاعرح|
 تاوزغلا هلو بعرم انسح ناكو تاقرطل يف تاناخ اي خبر ناقوالا ام هيلع

 تاكو بلك تداق) ٌلمْيَددَح قص ناكو ةروكدم لا تذاولاو نرويرشلا
 كاما دو إو الي واج ئبرخاو)) حلاو بلك هناثد

 ءاثالظاكن ايو يامون تيس تسيمعلو نيدلا الصنيع ظنالا
 ايسر هانلا يح تالاحلا عيدي هب لاوحالا بلغت انوكد فو رحل نح
 هبلعؤئناوؤشم و ني وررحا امإ هفيلكل يف! بيكم نلعشلا نسبا يزحباهمو
 ه ٠ رحش زيزعلاو ل داملا
 ه همم يعم فيبسلاب ابضعرت نامع هيحاصوركب ابا نايزرنه ©

 .ه يل دلو مآ ف الابرحاوإلا نم و قلو يكرس ال اره ظحم ار ظنانو © 0

 زييزعلا هر صف الر يعش مايركد زيرو ل هدا حشا اذعركيب ناكهناينخإبد
 نذر بلحيل ال هنو لوالي بر يف مدلل موب ناصبمءب هنافو نزاكورصمنم
 هيب جلا بايب ناك لا لوم اي درلكال ع ناس, نو امره طب
 كد ذركتاو تااءاركب حاصُ اكها حرب هَدْس امرلا ضضعبذ هيمو نلخاو
 ليتو تاساهلا سكرب ناكو اس ارم سبل الو لوبد حا هزر اماول او نورغا
 هناسل عشري نجلا نم بانل ناكد ردا او هل اجإعروجملا
 ١ رصاملو هبيداللاب يا تن امك لاث هفو اصةإمأ بسسس ر

 ناكورببإهل با. لات جز تاق كن اءام/ولاتم نوُرحا اهو تن اءاولاَنَن موف
 جمر شب | تتام تنام لانو ميسر حفرت ننع تنقوئواافلارنعرعات

 ير اكابو اموب كعج لاث يحأص هدد ربع كس حر داقاكناكو 20

 اهويؤخدو سيبوبنفلاوزبئلاط يكب لاقو مرو ىضدإل غرف هب نزتجات
 ناكازف خاب لات هاش ناكو قروقمم ا قشمو ببطخ قلورلارجيلع
 لسن لاهنايو ملل اقم ينتضلو أما ميل تيرشيوة سباب نارببسكم ويلا
 هزه يف سمو سب ةسبابرسكب عنقي ئيكسساب لاف اكل افرح وُ
 انه لكور انيد ىلا هنن اروؤظخو إ ىسريلع هسا ضار ينعاد روصفملا
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 عباسؤون]ينفو مله ارزع نذدو توبان يلم هفاسرلاإل ال مجزه اطل رمان
 رسابرماطلا مامالا ةعيبو_) كح صفرمضوبا عيوبو ناضمر رشح
 هب امسح ئيبامو ىلخ نيو ردهلا ةيالو مل بطخ ايان  انركء رم هسا
 بطق هبا, جوزيحبس بسمو الو نال نسركع تلاركأ و دا عرعو
 ةرشع ناي :نسئر رولا ار يعا م :يإ خي يدحا هن لزعووبانم ال م هل
 نايعالاو يراببرالاور مشت وبات ايتها دز هوبات ادالو َةَب امس 1
 «زهو رهاظلإب ىونئلر رع يضابااوعب اناس انلا اررهاشم هيرربلاولا

 ليف عررلا تانذن لاثف ختقنإلا للم |روبعالا لس نوصكو نانئ الو
 اًنناانحا ربالو برننكبٌس يد |صعلار وب ازاكو جف لافت هسالرابيول

 نوح ناو كلذ ىنالخ نونا ىذا ناكو هىلخ ينس نم ادحا ذخاويرلو
 انمإلاوزواَهتلاو ناسحالاب ةاسال لبان ماباسيداوبنكو دكا مل او رعنساو
 لاناو سركلا )ساو لاونالا قرضو مايا هالئازعلا لعو عاقلاب هيب الهو
 ةعلق نيعبرا لع مشو ْوء شو ناتسروح هز أاجونفوكد ماعنملا
 هناياؤيو ةيبيرح ا و اقوقدو تيركو احح ريلا ل حو نربصاو نارمهو

 خببزغلاو بطالخالاطاريخُي | أوك لحال او سزنملا تيبلا يرلا عالم عن
 ةبزنو يطالول ةيرئرذع ئيعبو نوع ةيّرو أر يبع رربكسرريبرفل طاير
 قوسرجسو ترلاوراو ناكيرلا اهل املا طايرلاو من اج ىلإ ل امسيرملاو ءدلاو
 ًاساارادو جاكل ف ابضرادو لاح اب فيضم ار ودو هس إير اطايرو ناطلدا
 هرهيلع مرغو عاتلارنع [دكسي ناكي لا اًضيبلارادلاواطاير (لعحو كام ارادو
 يشل حاصل او ةيوسنملا طوظح اب ةيئسملا تكلا لو ةليلجاالاردا نكأمال
 لق رجا طيايرو هنرلاو هيو باجل يدل طارلاو بطالضا ) طايرو يب اظنلا يلا
 رربحز, نامل ييلعءساو نيرلا بيرل | قيمت ايسر كا ذ
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 لب او دالبلابما هعيفاويواطخاو اهيتكات موو دالبلايلاراغكلا يو ف١
 مويلخلالءالادحا لكلح كدب انا ريل تبنككر عدلا بسسس ان لذلو
 اًشيجزوحَرَق ناكو > اهب مزعٍاعوهامجببو سسسسلات ني إى اماما هناذ
 فامو ازئبو َهَماط جركل انل اف انكر و! هيل اوننككس يظن | خركلا يل
 خو اذلانوعبس موسفخافاصم مس ضن مركلا هيل اورزخ سيق اراض.
 ىلا يذ طن كلوو فلاةياناوراضماملا نيينالث مسلمو ةونعرسلفت

 ناكو امور لعن يسكس ءلافيزرر يككلكان لثملا بام ا ييصسص ريدر
 دولفين يبا لا يوان الع دولتي كف امج هئلخو بيزحى ار قمكلا نب
 كويزاكو ]يمس | غاصلل لاكي كعكلا بنا هضابوركركلا لظحملاو نوبد نيبو

 نيوكس فيئرو ل ككلا نب بصب نإ قشمد يلاو ىلا بكم قشمد كل زخاانا ١
 اهتسبإوارهطب نارحاساجتبالأمإبااماق ان ناصر ئيرخاوأارشحلاي اروبلصف
 لزيموإما مسوس امطع ارم ضن اناء امد حب قشمو متع ا ةعاو انام
 قشسد لها هل هس اطايحالج عكا نب قيضر ناكو تام يخح هيلع ضقنب
 نبق علان ىانلاب و )خد يدكلا نب هبذ ناكاسس ةاربلاو علملاب

 يفؤن ميدو طسضق ةنيلكا يفةندرالسلا يل ءماثلائبو ىو وا ٠
 من انركد زم هحدإب تتسم ا مادإل | نري! ابحلاوب!مدد| يدل صانلا ماسالا
 يذ رع هذالخ اد حيوبو ةبب امسجو قبب حو ثالث رس بجررشاعدلو
 ذب ةئرنم هيريس ايركذروو ةبايضو ئعبورض رس ناعتلا

 تاكو يو عض ع ناصر -21/ هليل هنافو تاكو نيرسلا
 نمالو ةييإ ئبئ جلبي راو اماباو|روهشالا رئاسي راو اهسسرَرفالُح
 نمو زر نبَتسيو هدا نيبرصملا نمصتتسم اا درحلا اره ساسصلا
 ةمماقاف ةذالخل لع لوتس ارق قيشير مسا م داخل ناكورجتسدكولملا
 فلتر ما ب تاو غرم بغد ليبفو نصف لق ناكو هضيلكلل نع عقون
 يبرتجل ارامو ارم ىكذ قّسو رش سلو يصح او لوبل ا راع ننس

 رفعج وسوسررع اكرم ع دق نأكو لاخ قيوبرجو يامل شو والت 7
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 لاب انفوص الحور بلا مطعما شعبد ميل فونساو نادر داق هاشم زر اوم
 ثقن قرثس الا ب ىعيزر اولا ع نيرلا نين نباو مطنحم اق تاو مل اسر يفر لم ا هل
 هسركل رع تارملاربعو ةسيهر ىلا نو نب ىلا دوو ار رصانلا عدلو تعم ا

 رهانلا نب دور ناروظاو ل صوم ا مواول نيدلادرب ف ويسإو ليراولا نو
 , تجورالسلا نع عاوئلا ماشلا بو سل يبإ دادْمب ئيسانلإب حيد تام
 اه ايون يدار وغعب اهل لاي يرعب د ادخبب ة بج ةغفاو قاولاب
 لع عقلا سزخاورظانلا عد اصْمْلَح هل الهانم ]در اهي ناكو عيش يرظان

 كيلعهسإب هل لاق جبرجنرماو عضح ار ظانلا حلم هيلع اوعريورظأنلا بسيب
 انو طاف نيدكرق خا نولؤتتوركرأبا نوبش متنا لاقل امم ينفصنا
 يلع ددوووظانلا كدضتم تكساو هلعفلا تن يم خان ةزيسبب نال كده
 ةرعاذلا احلا هيباولع وهلا نجت مرق [يدو] تصف هلينغ
 اكوماشلاو ىشس د زئأ ٌباعط )نيل نم اح امو درععسملا كلم اب بعلي
 كام يريوربك ع رجا ليا ةلث كلو :لججئمميظع يش اير عل نم همم
 هتبقر بكار هلابَصو فنا شع مير عتسس ئيزب|ردب ةمح هيلعو
 ]وبونف الق علواقلل | ماعلا جرم درا ام ٍفيكو برز جنري رح بالك بيو
 زج اهلا يدب نمي ضر الاي ع موس وراوعضوو مرساو مس مهرما لداكلا نم
 نك وربرعو كسورو د وعلاج او مداح بان ربلا ناكو هل
 معا ساو يبست ائبرمعلا نيبْييلا ثبرحم راد لماعلا يب وسو نجلا
 ةان عزرا وجاسو لوالد يبو قنا ورز تعاون انلاونسلا

 مارب ب نيواله) ف ضيسلا عفو او ومع كشف اوم ىلإ نيإلا لالح
 )وصعزفاوناكو عروس نهورلبلا قحاو هاد كتهو مرحي بسو

 هئيلخليزناف دارغم مم يلع مزعو رهتش يقاوغل | وراوسالان م هوي يلع
 راوسإلا اهئفينجانم ا بصن وراني د فل اركاسعلا يف قرْوو لام ا جرخاو

 تالوننإ ات كلاتظعلا كسسحر ]رمال مو عالسلا ند
 :؟الهو ببسلا ناكوناو هذيل امضنن يدوس قمثو يفد هاع سوح
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 نم اعطْفْس الضام اري اعارهاز ناكو قشمد باج ةييورشلا ةرانملا ٍةاَم ناك
 نفدو مرحلاو هتافو تناكو هلق المل املا ديلا ثجيي ل داعلا ناوى ثلا
 هيتملوربول ان تظسيفزم يور تك هيدوهلاىاقنرنع يببلا +
 انا اص زج ىليبوبا حو قسد اسور نييشالفلا نب ىرلازع
 عضتناو مل ايرالمناكو يرزكلا نيرلا جان انجي مرش يوننب هيلا
 هرييعو ركاسع نب مسفلا |با طاح عمس نوبس اد نضدو ناصر طف هب
 يسعي تاني ابكن ايو ئرلا جانزاد غانحم عارسإ جب ناكو
 0 كليط انببص عبسل تارملارال اع اكىرمل !سرلاجارزلا ف أبو

00 
36 

 هزخا نم تخش افرح لا نماحزو قولو انو نسال نع تصح صرابلا
 ضع يفوجؤ )صحا ف هنيرشيّح ياولازادو لارظنبب تكأس نرثالاو
 تيطحإنلعف كلاو ىف ل اقو هعباصا عطَقن نأ أك كبج عرب لم نوس الا

 |كقارفلا طفعا نا نيب تويزول هاو عروس رشع حدر و ةبب ام ىلعرنج ا

 م ةزام رحم مويلع هل تناكموسرل عالفلا باك الع واللا روري

 رولا تفز ىواو ين مانق هدالث نادر م ن الع هس ايبوسلا لا ارصاق نسل
 مزمل سراذ ايلع بجاعلل غلبو هلابو هش امو هلبخا و ذخاو هولتتتف
 نرشلاب فديو يول ةوع نوف انو ]كسق ملغم ميو
 أرقنل [يزودو هلماعم موضي مراه او ليملا ل خاربو سزؤلاب اهيفم ن
 هيبسببى مولا نعإّمتن | هنانىمرالاةدداربع نيد! اصوضحو غاشملاو
 عا اعنو ناجع كد إو يه [قشسرب منك واو كززن سذقلا بزخال و
 نيدلا 2 لربظ نوبي ا مسو نور ل اوسداحلاةئسلا|
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 ا ارهاط رهن ررهاط عر زاباو ناله يدعان ئابل اربع يري عملأإباو

 ه همالن خم ناؤاوبفلاءوس هانكسسرعارعشلاضاييرعبا و ه
 ٠ * فرص اق اعسواويُص ه تيم فابيو بشؤربغعو

 ٠ "نرخ اموفر حيطتسإبو ه هل ل و موب كيرسع نرخ © »
 ٠ ٠ نر خب لوعبوا تكاسزف ه ادرمموئخت ةوموشنب فال ه
 هنن قفوملاازيه] نست معمداو ه اولوعواوب اجايبداوليساْداء ه
 ه 5". قيطشرللا بدك عدواو ه ءقيضرفالام عرصو تير» ه
 ٠ ه-5 قنشنو عرب بؤئالول بو ءبحاصوتوا بزنلا عاوبجو» ©
 ٠ *.؛ نرصمل هنلزئا اب يفاذو ٌيَحو موياسوب نكب رابغ 3ك
 ه ه.اقن ”راورب )لها دوه نو « رئياص ساىلا يبا ٍيضاموو ه

 أجوف ماعاوتا. يسبعر جم اوياو يجز علاوباوررح لضفلاوبا دالواهل ناكو
 ريبرم عيجي مار ايخللا ئيبح اصلا نبع عرق ناك يلو يسيربع مهر دارد
 همطاثو ميفص تاس شم ناكو تروم ارعس ئبدسار رع يركب ي) تنب
 هينفع لفنإوانامو نيم اصيرلو فل يبيع يوسق فوم ادلو سيجد
 نس زر رح نب نيرلادبع دهس اوركاسع نيرا فرناس مين
 افادل جا نيوهوروصنيوبادنينكو ني حلوب! هساربع ئيمدد] ةبه نب
 يلع هتْمتو اهضو يضم نيلإرطدلو جراتلا بحاموكاسع نب
 نيهلاي بخل هلإرو قتشسرب ءرحرراخابرو دوويو عربو وياَسلا بهرد
 نجل ةدابعلاو معلا يلا اعطتماوروارباع رهان اكو تيرح ا مسد
 بحر شاعر حالم وينام نناكو يبدل! ف ةبحرل] لن قازلخألا سح
 هربذو نظع ع انج هلناكو هيفوصلارباقيرن م تنلا نوشسلاب نفد
 للملا ال هير امج نع قلتي ماو ل و اعل ليزيّرعل !ءيلعؤوس ور اوبر هاط
 باي! طقلاو سا رهن ى ل ابا ئااا واف اكل سسفلا ابا يع حمس

 تأ م

 :« جيلا ساربع قناينو ]تصف هدنبا تلاه جورو هت هيلعو
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 خللا كر ,ر ههداوحإ] قنبر حرفدو نويس أو قم حاجؤاب اديمل اجرح

 قب درك» كيس قسوب سوفا حف كك ونت دالبلا نمو ءعربلا عبو
 ين او وشي كتل اكان الل ضف ههاربع هولا مسح ام 11

 يت لازم ىلا موزة ننيطع اوةسررم قفولل نيببل كرف

 يناًاهرجادل ا و ا 5

 منع عاش ام هلبانحاضحدال اف ازتلل د ارح يلعن حلاوي كسصو
 اموبةرشع ةس نم ]و يأضعا ع اهمدضرفد انئعالاءوسنم
 ثا اهو قفولل ناجاشعلا تو نام تولا تينتو كرت
 يق ./ضإ حسو ئيسولل:جروافسوهار نازفلا نينو لاقو ىاقدز

 عورأ انا لان بابلاهإ تما ء ير اجاب نلتف ماقو هيئاحإب تسسحا 95
 نا (لماوضولا تحب يبايجم أس نم نفق ينبع ع بار ترج كبح نم

 لاقووريصعم ءنخ اص هو قموملا لحرف نيلصو اجل نلخد نهصا

 قشو ماج ماوف سس انو لوماو لوداو لود نكَمف ايش وعن نارزحا
 اهلاجاعنلطتت موحبو حرف باوب الل هل جفن مهاهلد تاب ىلبل ناك

 ربع ةلبل تار لاه ىدارئبلا ب اكل اداهجزي ]بهمس | سسصصر 15

 درست مسهل سلا لا تكبد عما صو ناد ع فسصصم نايرظعلا
 بأن اهلا روس ريو خارحس يرو يزدودبعلا موب قولا يفْوْس
 0 5 نسف 0

 72 ها 1 بيطلارسيللف 0 اوور 20

 6 موينويساقيربذو تام يريلع ساس بلا ناك رار ىولعلا

 ديرعلا ةليِل نوبس اهم ابا ذ الهيب بعانكو و هيف اًبرطُملا

 هلاورظنب يزعل له عرفو توزئحا روق شم دنا انئطم ايظعاروب
 ةناهو تناكو نوبساقت نهدور يعل ودؤئوم ا ةافوبو بح إل سوم

 اباوردافلا ريع جدلا وم طع عجمل ناكو نويبس ايلا ليعو سرب 26
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 ققفلاانجٍتاروسدم هئوزرصيف دعو نامالو عع نيرلا عالص عم تويشملا
 انه ل اف كلذ نع شات لان هرد قلاش ع مرام كلذ ليما لاش م

 د اديب د دب اسس يمل !سزول ا ضني ناكأ أو هباو هل اعنب قلتي ام

 مل ناو يلم علو رنُمجاصوطعا عساذ اف بكرت نا سفالوا ءلعنينكاذ

 ببقع حو حسسنسسعل د لارزتعاورههرد يي ام يدا صوطعا لمي
 بلطي رحاصاجو لصبلف كر م لغد او اسزو | مالو عجب وؤعا ةعقاو كت
 اليلقزر امل ارنع يو اسير ارلا تن اكامو ءل هطعاو مل اه علما نالخإ مالا ل انف
 لاجو بهذ مال |يل ايل حلصو لاف عدلوويبلئل اول سس و زواكإو
 هلورلا ل بشمال دنكايو نفكول ىببلو امور انيد لا ارنا اعد

 هساررع دمساويسفلانرلاق فوم مامإلا انجل ييونؤْن :

 2 يعبر يرهأ نس يحسن لع امجدلورجيوبارْم ارد ربت ئرص) نب

 يرحا هن هادخد فا نخلادبع تفاعل ع مذ هنا انركذزفو نازفلا ]ذو
 هس هبات س وون كيرع| هني دارئجيلاق فوم ارو اسد فون يتسم
 بعزبؤع ءكفِنو | يكاقلخ عمو نيجي تالف ةكملاو نيت عبس
 رصورلا ب اًكْوَس ناحل ت افنسملا فنصو قو يلاد اعود حام امال

 0 انلادرورزفلاو ةباصتلا] بشن | سسصسس سو غو نزول مولع و
 برح او مقفل ووبساقنلا غاماما ناكو كر ورعو ساوسولا مدور وشساع

 ناهس عرو)'ررهراد اعلا ورع ى] يخرج نار ينكر نونفلاو

 ناي اداوجالخا/ئحئيكاسلل ابح اعضاوتم اني به الُك
 ةد ابعلاور كد جو ند حرك وسلا ناكو هيامتلا ضعب يار آف هأر

 خاله اي سلا حلك لصد الو نازملا نماعيمس خلو مولات
 طرب بسس او زن وبشملل اضغبسد اًهنعالاج بعز اكو ةنسلااعاينا هيب

 تسائالا نير ئ عيلان هسا ي]ر مروي رش ثلا يرب ناديبتملا
 « ]ر يزلانالؤ وجل اع ب نحمالك انلمبربثيب نحمس يار ىم ملوف

 ناك دهسواب انعسيف هيبْْشلا نع تكسو فر تيار لاقه سار ينبعب
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 ]تصاب ازيا اخ اسمو هنكسم ءكسا نات رار قسوجلاذيناك
 ىكرش بحاص بوعي نرلا ماشلائ يودي ازبك علا نيسسانلإب جو
 ويهطلارلاءجالمل إيلا قس نرلازرابس وبال ناصح سو ريخزب
 تاو مل او ثحند مم قرتسالا ن اخ نيدرام ل لمن بلجع امم ناك
 كلاقو ميلايلايذ نويهلا ثمل السر افويتير ع نأ ام قرشلا طر ايما مادام
 جيدا بع نرابملا فرعوني درامو اوببزغلا اح دار | شب او سلب اند يطع | انا
 اوبلاولزلا ماكل ابيار هناف نيدرام بحاص ءل لات د]رأر با ماششلا ئئدحطتب هناو
 نام ةنبيؤ ماشلا يلا هريسم ناكو ب دراءنعر اتم ناكالودبجو ام ندا يي ناكو
 ةيزنف او هع صنيرلو باقل ظمملا خرخو قشمد إل ]هوو هب اًيسورشع

 اعل افاوميف ءوملاملا تلتنن الان وبس اننوماسحلا هلورلال بسر اد م

 لج هح ناو هباوص| ه نعق زمن يح ارغ رو موبل ابهذط امو هع سيرعم
 يكيلاملاوحالسلاو لاغبلاو ل جاو ةدوسنملا ةييرحلا لبجلاو لاما نم
 ئسجوٍرلاررب مين أيهم تكي اليراح ناكووبايالاومالل قضيبك
 هرذو هلحضابو هنعرطمملا شاع لاوكشبو نوزاو فوزي اكو يو لع

 يندم لكل وما تع نوهلو هيلساوولاسا اناورعرخ فيجو هيريبظلا :
 هازما ادعافانا امنييو نملا ككولم ثيرح هين بك عَمورْدْلو كتلْضُم

 ساعي لانالف نّنرلعاوقال اننا كولمر خا لقا ونت شيا لاند
 انه نمت رركدو غلاب ٌتامو ةنس يابس اع نالفو لإر نادو ةرس ىلا
 ديؤيابوابومخسايومرىسجير مشل لوط ناكو يثلاب توما ناو ل ان ىنسجل
 ارك ت امواملاالاوبف يف لغربا/ن يرثع ماقاق لما عطتقن يخجل زعلا هيف
 هزسهحو مأيف ئحا عاب غلو رل! لمان هلو رل لبشر اد يف ناش
 كابلان ال ايو ماشلا تس يججاهلورلا ىسمشمأب| سم رهبرص ناك امج نسحا
 ملورلال يش قارس اروع بيري وعاممل يرش اودلورل | وسم كوله ناك
 عرانلي ا امسح ناكدتالملغع قلخ هدر أبجرضجو يصمارزع,هرد فلاب
 اوما اكو ززرابملا عجم ١ةرمزكأ مص عوز نيفلاصلا مون اير ةرزيكبرلو
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 ىلع يف رحوفاغ مزفلاريوشميلا نيه لع ترحل حبا معز تكو يطالخ ا
 و ىربت يواد١ رمش تن اف يفامراغ ئييمملا ف "نفس حلاصيل ه دوت

 ممر ميام سس هزل امينا لا ترا يتلاول

 دعصاو] با رعصيذا هؤبلكل ملءعسسو حالسلا بن اصاو بلر يو ليلا لاا
 هوركاو لل اعد داغبلا علطا ناكءب اصاليسسسص ادور طعوس اهلا هيب لع
 تاسوكلا نوني ىسشلا ب وزعي اربظلانم]يجلل تع اومموو صوبيهناو

 اداب اسرق ني ازعل تاراثأب نودايبو قع عاطل نوضؤتببو
 نم كو ى ميزلبابوو هبل ةعاطْنم بب اهب هربخاث سييسف اي || ميكا يش

 ىدبقاؤباربو نذر يفو بوزلإ| يبق علاه وعسؤبنداهدل لاو رعاشملا
 احلا ولا ل اجانب كو هيلع بوح ة سلا كلئذ
 تان ق دزبلاب ذك ماج جوي ء.وهو مزهر هيكل عرعصرت سيسفا تإ ار

 طوعسازولؤئبو ملجرا فوبسلاب ىانلان وبين جلا هئالَع تبارو
 ةريررلاو جمل تلا طل اراد ف ناركس مان ناضل اناليل اللف

 7 همام زا تت ل
 ٠ بطقْ و عينو]صصم |ءاداجسماو يتيتعلاراو دنعاهاشتا ينل
 ا رولا داعلا ئيرلا
 فال اع دو نأ سد وزو رتحلا هن | ى.داوريع فل

 و ور ل
 عجماو عل أو نرالآقلماملا ه رضا نيب شمول ربو هيدا قسوجب زن
 وطير اسو ىايحرب لحما جيدا ريبرص كزنو قاس هلات قو يف فرشالا)
 يحاص يرام ئرلأ بش ءاخا باتتس ارتي شال ن اك دإحيل البلا
 ”ر رنكمو منيع دجد ندع و هلجهورصميإارفاسام طالخ يلءائيفر ظاي
 تيزإرهو نوزحا موق لعناعاو نايبصحلاب هس هل كوسم هدال عيبج
 يلا فرشإلا  هوامبو كبار نعى خل ولافو لغعح لا كإماو اشم او ئدلا
 : قف كس|ناةدرايينارخا ولع نشيننايوبل نعالالنمملا لاق ن لح
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 بيدخل جتاننير كلى رولا جان: جشلا !.يئيإ اوفو هرينيو يُعابلاعيمسلا
 5 حشا نسمه امون ناكواري_كءايشبو روس ن تاقيطو

 بوؤشلاب بعلو ىلا جار ئب لخزروناسصح م سر اسر
 نون ٍةالْصافاعروارباعارعيإز ناكك اللا يسويو نيرلا ييءالارلاو

 ةليلو يف يويرحل تاراقلا ظ رح ريكا ع سود ارجل ارئاسومولعلا 6
 وفصل هاو تناكو ءرظن ل قزق هبؤيعيزطإب لسؤدام نيو طاح سوسن
 ويبيع ماشملا عا شيوييطبلا ياو قريوش ع س لها رزع نوبسافب نمدو
 اموبرئيإر ط فرحا فلاخاملاربا)ا بردصلا مله اكو كبرح اال يدرر
 طم بيب لاهم كبل د أ عر امنا س )ل لاق ل بل اجزم رحر وو
 يآلاب فوبو ىوعلار جن ىر جبن بسصح ميدو باقبفلاب ك بلجن ا
 تايبالوضوحتتىيوداجإو ميم عربوامت بدالإ] قو دادؤبب ماقا

 000 ركحاش بيبِشرلل ىناق ه ابوي ٍبيِورلا مد ناكرم ٠

 ه  ه راح ٍبيبح اهجووالاهانثو بنا جوىيرارلو  ى
 ,لثسريويرل دابح ماش يربط مو باسو عسا ل !ةثسسل
 لك ررسلال لاباريطر جلاد البب نإ لغعلاربظاغر شل اور تتلاو عررلا لق
 يم اَوو ريموص دعم بيرو قشسر بسنح را ررصلا) ساق دارج ا
 بورإعهفلختوريراوخ طر رام سنحان مرسلا بو عج نيعوكاسإو جاهل
 دالجإ ا ركبلا ثجبب ناالا هدوصوم ناكاموكعبسيريرسلااءارازهذ عابرلا
 عئاجاو يلع مافنإو قالك اغناه غلب | ىس ىف هاش مزراوخنبلا

 لدم »ارجل نلكو مل آريس هلعحو سيروم الز رزفو يتراوح اب يركملا 20

 انذل طعم || خيربور اعش الك دوى كال اقو درب سكي ركبلا د اسالم
 تلا تنيول ظعلل ليم عاشو ثيرح ازه رجح فرشنالاولماهنا امو
 ىرئيلاد اعملو وان لكن اس حفل ن وردا ئرل ار اعلا ض حب حلاسر

 سمو ميسف لول ةئاضم وببشلا بس يوم ا دلو ةلاسيرلاّ
 تيرا وروي كتلا لكلا ماشن) ئيوالقتسس يلق فنيا زئدناب تو

410 

 ىيالف



 سيح ناو مب | حاصلا هنب |لماولا مريلا ثعس مب از اوزخا نءوب ارماقارلو

 رافت امهم ا تر مايل ما برر مولع منأو ماقتل اف لماعلا ب ماولسإدو كولل

 عرفلا ءوليزحا يلع الملماعلا سلم ببحر كاث ةيءروصنملا فل اهل اكلت

 رستم 0 اال ماين زج دكولاو فرشالاوعما نقولا اهلا
 8 لح ىىش ه هو
 5 كالفللا نكرلاز انشر ه ادلع جار رمسلا نان امنه ه و

 ٠ ترودازعو اهاعنأو امس و اكنلارب انين قلخلا ملاانإهه© ه

 ٠ |دوسا طلاب كملادبيو عيساو ه هيو طقرويرعرلا جول لنبو «
 هارب زم بكام اب ىكاواناذط ه هله متل مل اوطانوه ه
 «ادرم مامحلا] ا/ذليئس همز ينل ازعل ماما © .

 59 ابيتنمإ هارب ٠ ىنوامس كوس ه ملح وأسلم يلم 35

 ها احا ف هنريقع ٠ انوار ناس يرانوه ه

 » أ كيك نوبزجاحيجيسوموو هيرحو يسكن أى بعدا ابعاو هى

 ب خيرملاد ل ماعلا يبؤيصلاحتوو نيصَملا نيب نيتيبلا ن يده تايباى
 15 يلحشو اخيه لاف ميصجيوربل الا فلا, ضجتراسو بجررشع حس اتاويرإلا
 يرتشا طابس» لماع | زئا زوو ميماشملاو يضر ثلا واسسعلا كور طارم د ماين
 فو ةواع ابر ئيرم او ملعيلا باّكه عبو سد يف .!نئىانلاب 2 و لرحكتف

 بدال مافاو ماثسلا يل مل واكو ك لزب ق امال إ | ثكوربعلا ل ضن ياربعلا
 عل ايفو امل المافتناو ئيقد اضنباراصو بولٌعلا يداوم ما ار عرخ

 5 بجرر هس رسيبلايإ نب نيرلاو (,عروئشي/ و قسم ازمير ا محل
 يل انالأ يبو ثردي ارماط وبا ساوبع نيليعس | بو

 رب اقكزو دو برر خش لان شسوي مناِؤو تاكو غويشسلاّواوريؤكلا) ومس

 رئاسجيزفلاو ف دسد ماين كلن يرلا مو سيل علو عيينل اع ريدوصلا
 انا قسري انخيشيوسدفلانياو يغيوبإاصمييطانالا حسييرعملا اواو
 :؟ هبعنئاو ف يادي نأ المساوب عيش قعلاي ا٠روييوتشلا مهارإ ن
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 اناوكفنرصوصر م هع اول نسب نا جملا ناذاو_ ساكو هر رهان ه
 هطنع اباتكه حا إ| بكر ارإم كنع يلاسرتن هيلا عرزت موس ن١
 ندوجزخإ وصو فرشالا عليو ريلي ا تبسم و اهي ذحاو] طس ند وع
 لوصف هنيبو ينيب يرو هنع ياطقنا ل عي بتاعو يناقتلاو مول
 ضبا وكلم ةيصملاراردلا ئزعلا زخا!ذإو ةقياض ةي نول )هل تلقر
 طوخ ) ان لحر أو دعاسلا وف بعلت تاو ماشلاو هتيرم او هلو ااومعو
 دث هل )بالف قيرلل اا ءنييع لفعللاو صمحيلا هتف زيدهرلاو مايكلا
 معيار كلفن ايلي ويلا تلك) 0و محرابلا تماس لات ياقتلاو بكر
 فرش لطاحو بالطال/ت بت ادخلا ن اكالو لاعزو صخب عكا
 اهلعارررس افعل ارسو دع كأ ![والادرر نحا )و هس جا تيار امدساو
 ىلياط ارك لوخرلا(ءاوقمناو نرروانستني ةلبللا كلتاوسلجو
 رصخربج ضم نرسل ةند] قدام اج ع أوداو يرحل ل ءاوشوشيو
 عونيبو ان[اسو الين عندو لحاسلا لخدتام ضوعي وح ايرظمل لاقد
 ميعبؤ رزبلاهامر لوف فمما دل لاتنت ميزتسمو طاسسو يل عوزئامانئامز
 مجرور اطلا سا أير ميلا سرظول روف فرش أم ابو معز لتعم ا مدفن
 ىلاطغعم ا قاسسو كلزب حس فش الن ان طن ناموا ابسد يل لصرل السجرلا
 ذامج غو ماقنل واليد اجرنع عبار ان الل |موبويضملا لزتيؤشسد
 معلقلاوي عرابطلا ف كعمل وذ اووه ناكو نشسد :ئلذ تيراسعلاٍضعو
 ناكوطارلارىسانل باو جزحم اويل اماوةوخالا يداج ةدئعمل) اوراس و
 ناكيطكزم عنخلا مر ع نول هيو سل !اولسر اف مع ل اواحن ارحب انردلا
 أرزاق وج لل الوطسا او ط اسد ا لوصو مل قيل مان ركام مب تف رعاد
 مرابخا نوطتنارالنع الحا اكوؤوإ سد ئبم يم موي || بن مثوعنبو موك
 دكا واكع كلو زيف عما هلإب لزم ةبام نايورو ديك ام موو ناكوطوارم هنع

 ناو ااولسراوكزل 4 طوب اع الم وصيعال ايم ايرلا نيو ابابلا ب انز اكويونلاو
 مراح طا :صالخإ لع اكل اصح طاسد نول ف نياهاد علان ويلطم
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 بفزلاو للو اند نم تسلك هيلا |محب ناكو هريفالو هديل طاس يطوالو

 لوف ملح ةزببكب كتر بر ل وهفالخ ا, قحا ان!] ومب ناكو هل هرأد فو هو
 لاففحو كنن [ش يذل د قو بهاصلاو ملا بتنالؤنيو مرت خلف بلا
 ناو كلانا تببحانذو كتهلزبو كتذعو كسشن نرش كنروو جال
 , تس ايبا هزه هل بنكف لع كمو رند كونراو كيلا نسحاو كر هاشسا
 ٠ هرحيباويرولا يباب يرشاو «اطسيب ]ذا ماهضدكرو م ©

 ه عبر ئبرومل هطسويفو ءاهربإط ملص راك وام لن ٠
 م ه عينترل نرا يااهل صالخ ه ىقتبا ئاجرلا تمئارامجاا هه
 ه 0 "©« حيدتنت مرنعاؤ امو عوشب م معفنإكو كسلا ال اناابو و.«

 , ةلْخِفرساٍلع ساؤصو عكدجو هس رجح لاو كيل والا يد اهجج هناكو تاكو
 ظعملا كلم ا ونبه اههسِور تع ةنماذلا هسا وسو ءااو دب

 هش لا نر لإ مان نيدر ام بحاص ب كو ن | جإء اعّمج أو فرسالاءبخاولا
 نيدرام باص ديزنو نيدراه يلا اسم مل اسؤ يلا لثعملا معصب نا ل اسيد
 نولاول مدفو :ئطع ْءمزخره رؤو ةعلتلا ٠ ءرعصإ| عرشيئ د سهافتلاو

 16 مانجورو هنادي يدحا يم اعورو | دا ام يع اضفتاو انلائرر هاوجاو

 يل|ظعملا عجرو ل ومالا ماطص او جيجا ام علو يرخالا هنن نبا نيرا
 معرس او دادخب نم|بيزف ناش ايركي ار ثنلا ل وصور ايحالا تلصدو ن 7

 ركاتملا مرئساو دارودنصحو ةالمإو تزل ىاتلإماو هنيلخا
 ساشلا سوحا ين ظاعم ا ناكب سلا زكذ طابمد نود خر الابد اجإبد
 .. لوصفم فرشال ناكولماحلا يالا اصم ناكو ةززفلاوط اس هصالخلع
 نارح يلعركاسملان محا الد نطابل يق هل اني ابم نيو لعاكلا حُب
 كزنو صخاز نت لطعلا اجو ورايا فرشالتاسو تازملا لكل | ممل عن
 اواي ةازملا بلطل صحو !ئشمد ص تخف كو يس س إلا
 رضخال) عسر ف جوع مطعما نعجام سلب | ط يف! لوخرلا مزهيلع
 2 هرفعأ موب ناو هر اهوهو انساب اهاه يلا فلك رح دت ل ائن
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 معرف فوالا سشلا علطت ممل لاتف عارد فضيرارؤم (تقبو

 نو مااوعربو هفراعمو بنامصاركوت ليلل الوط تاو سل ان تس
 !منيرشف انس برشة طعا بالغلا عضولا اهب نيزتجا هنالي ريس
 مبملا علطو بلان ح ان يلا نحا نالنو اما فغ اهب تاميونف اللتر

 مآوو هدحبس ربو [دلع وسل يلح لجن كرت ححو ني ليصف
 دعاق جلاواهيساوعونز يو ىدهشملا تعلطو ةرغملا نومي !رفشلا
 هلاحارعان مان هر غشي ةعلملائنمو اخاجو عببب ةمجسلاو مأل

 رملاربع اب بسس انف هيلع ا طف ةعاسرعتن مظفوي نارس اًخحاَس
 كت اهب ويريسئربس تلفو هيلا ترقتفازه نسل كا دعا ر زف ام

 تيموهوو ع اس مو اولعو وصلا ئداو غش ؤو تيم هاد او هكر ٠١
 هاما هل رو اولسر اريل و كبلعب بحاص ناكو حابصلا تر او
 اًنوعدإ اف« انهناكوهو نب نم .ئسلا نعدوالو عموالل احلل كلن
 تويناسالن||ينرلا بيوحبانوكل ءل اهيا موو ا. ايذب هيلع يبن
 )تضف جوواو علطو لوأ ءنسلا عننا الان يخي الو رعاتوهو
 ركذاهساربع جيرامكل هل لان هرمح الو ئئنإ ملا !نيبونلا ترو
 موهةزوللارنعنفءوارزش ار ظنو ءينبع خفت لاق يلع انيرعام
 انحفي سدا جرن ز ميناس زواحدفو رجا ىذ ىيلوالاردعلايف تبسلا
 أوحاو هناذصو هداربع ثلا !ءاضن يس دئللا نهراع ازضند ا متكومد
 كك, انف ناش الس هل تحال سانل انسحب ناكو هتايززكو
 ركب باقعلا ةبنبو هلو انور او ناطوالل ا وجاه نانبل ليج“
 ونا سس منور سوعلا جاور قش تسل ئيرضب قر انو ب ايس امكن م
 ناكزيزعوباهنيدكو؛ يريزلا يكل ئولملا يس اريد اى ةدانك

 نونيهس مدام غب عاخاو نيرسنملاو سريع يلع ةمئقن امضتمالداع
 اب اغصاعو نهج ام هيياررئلو مسوتبو مإ اواو اع نونا

 هاو نيرحا يلا تفند ناو عليج موج مول نذوب الاوط *"
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 نيبون تاني ىىم تو كرف ةلغبلا كرضحاف لاذ ملم سف بلطا
 انمي انهام لكن المل تادف مجصلا ل بت هثرح إل انيجل يللا فصتانمفو
 نم تمن لاح ا وئبو ار بكك هسا لاو هنوص عم بسسس اذ يبل نيكم
 !ذاورمرالا كان 2ريطبالريطلاو ىسمسلا ندلطو بكور لاو كود عزنا
 , ول هابتسل امر ايلا وظف طيبا د اركان صح :ةبح ان م حاببو

 جائسو كت هنيسرب ردو مولان اسرى جاصي | يدا مومن كرام
 رود ناكأل ذ سس ايئيرفلا بلط!قوسب فيس عببو هلُجسنُعو

 قشوغقو يل رسكل اهلا ترث جوربج هيإع مواسملا وبزقزف مي اذاو :عاس

 مزفوؤرلاريسارهد اهلا كلما ناب صضملا ام يجو بصل اذهل بي عرشجو
 دم هيققلا وش ناكو بيارغل || عم مرعب خدر بِكَوت م يحس اناصح هل
 اسا]طابلابىانل لاومادونكإل نابهرلاور احا نمارّمكانا لون كشوف
 هدوزين اكد جالا كلم انا ايركوزم ريؤالخ أرك هد بحال ئعتناو نابهرلا نم
 امتي اطنْت نار يح ابدل لوقت ناكوطت هل ماناههدنيصي جدلا لاو ربو
 تلائروبوسيطإ ربط ال ءاعلان انك دو دبل ادزتيبوهو عنضنو
 ايلا لعوسفب عناصلا | عاملا جتا ه يلا نكس |اباورظن)هساربع جشلا
 دقو متاباككو هتايلركو عابحأ انركذرنوابإطب الد احلا عليو مم الن اعم

 باشلاو ىاغلا ا يلعودبارلا عز اكن ةرملا عمو يف فما عمم نيب اكحايركد
 ماك ةحيمل اصر نعمل موب ناك ال لاهم داغرمصل اررع [سصحر

 ناكوتخاو الصلال بف ماوكل ]خو يشنون سيل ييصدوصر كبلجب
 دوواد هاجر دمص# مالءاهسرخالاور مرد | ملء ايسر |, ناب يلع
 نوكتى بكر ظنا دوواداب كيعو ل لاقف قوم اسمن ناكو نزول ١
 روعصوو كِزاْخْثارَع الكير يس أب بسس اتودووار مم اًضارع

 ناكينلا غزوللارنع مص وعطْمب نا ]قفل مازف ناكو ةرامم ا ىلا جدلا

 هه -
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 :, ةريعلاَي كر ءميللر اهم يف ناكرربف اهزرعو (هرنعر عفو اْنَع ماني
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 لعل فرها انا امأو ةعاس نم|رحا,) ناكأم ساو لافي يكبت لخ اذه كتيرا !ءل

 رسخلريعيرلا ريجل ارا سف !ن اكو ىلإ داو نافل يل ميلا طيررهد
 تاوهسأإلا هل)النأ عرسان يس ايىلاقو يف ل سلا يلع ذرن جسرفتر

 ناكولا كبلمب زهاء امحإ كدسسحو ارقراسر عساومسال و سراب

 سا بلع وسن ٌمياد |ردي نيو هملاطة ]وابا ذار هنيواز ابوي اسل اج

 ةسلمد كلان تنائباّ امل لاف هبلع تلم هيلا ايو متطرف بانو

 مسرد عيبسلا بار كاف يرئعملا كياجوزلاايو لاق طبتم ا همح نم
 هك قوم ناي مى انوبلاسسأ رع جل اويرخام يهد كلائف مانملا كب

 .ميبلاع )أَن بلك كلو يس هنا جت تان عسبركا رو ريس ايامل تلم
 ا مرت تءاقاف ةيوازلا د يب اه اطع اهاهربعئذ عامر ست داحا

 مجرم ةديسلائ داحموما كاتب ستتوفبا جدلا اعل لانت تضر فربما

 مصدر و "ليسن اكو م اهفْزْجَو كيلا نه رخل اَمَصاج سدا وجعل اه
 ةملسإلا تامام اهيا كبلعبإ ها ضمد كح سيستلا دعا

 اكيرسافلا نويعيلاانشلا 9 يوإب ناو تئلخامب قرشيو شل ادنع
 اريج نعل سارع ءهلينزقو هوضولاو املا ةوح | القشم درهاظم
 تلح  نرايِر لاو شمدى نومه نش امرلا ناكو بل اكو اياريخص
 رعب نوبعلاملا تاصوئ معلا رود قشمد نم نجح تلاذ اص لما يل
 |ذاو ةريقم هلبل تاكو هيو ازلا بار لا نعلطو ناضونف غرضال اعلا
 كرف ]رزدافو تسجيد متبع عمس|رو ةبوارلا باب اعاب ان عبسلاب
 رووح عبسلا ل ووهر سلا تو ناكالت ءل بتل اوى وبكت بعش

 خينلا ناكرويكم ارهئبو هس كيلع ناكنشبباو كليو ل انت فارم جلا

 هئائايو كطرئي امئوسوف ناكو اويكو ا اولق لاجرلابىلاببالا عاب

 ٍيحصسحو كال اي سنن هلو ةدؤسل يبن اوف ماشلابةازغ
 انفاصملا] كر ع ركلاوالب يلا داعلا ]هد ا لاترصلار بع همو اريع يل

 ررد دبع هيلا لت ريمصاب فنان كيلعبب + هيو ززلا يف جيشنا إي 25
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 تنارريجانى) )وفي ناكو طن اموي ل امإمف هدبعيإ جشلان اكو بكر وزب
 لاَوْقووس نطو ل داعلاربطاو هيلا ر زهير هو عنسنو] مئنورلظت
 ىكلعرسمفب عئاصلا ل مانلا جشال هيفا اورظن|ئبإسايساربع يشن
 هناباركو اجار بس طركذ !طناث ل واملا حلو مرئالماعم سائلا
 . زين ول نأكو هب اس الث يلا ةياهعس ذئنم ماشلاو هب نعفجارق تنك
 دافورعبرأ نو قرولاى لا ترذاسو دوج نيم اصلا ناكو عبؤن ىسبسا
 دعاف سار ّشلإب اذاو تاذرعإ بج ثرعص هير عم وب ناكالن خيو
 اووسلاهوسنلفلا سيار امو ماهل بولا يلعو ملكات إبل لع
 بايخلا يزني ا هررع تعدو يئيرطع يبلاسو يب بحّرت هيلع كم
 0 ترتنقافر لن تاو شبس لات نلدزملاولا عمت موفتامهل تلقرش

 ند ا رههس نإ رو يس ىلإ تيجو اهب ت فو هئلزل ا تْيب]و لبفل
 هن | سانظ جيلا ل نيإ هل كلفن يلع رويس م حراخ ىو جلاب اذار
 نطنف كبلعبب هنفلخ سس ان هساربع تلقن عش ابا لان ىم جرت

 كقنازه ىمن شب |يكرح هسإ. لاو يبو يريب مزلن م غم كرابم تلتف
 : كلان سسلات هدونيثرغ كيرلا ثنرعو تافرعزع در ابلاوس]ر

 ماكئلا لا ترمالئز امم نوكيا[ فلاو يفد نالف كنس ميصوهام لا
 ثروغسن | هرمابإ هناث لس ىلارعت ا!كاعن كريل بون تلقت جلا دنع
 يضاق بوئحب ني نيرلا لامح افلا يدعو ةنايحل اد ره 1 ل

 لنحو ضيبالان سك ارلعاموي تنك اللا
 0 امتد اذاو يصون ارون لزفاف ساد بع يلب )واورحصلا تفو كانه
 قليلا وسور سجل نع فيلا و يوج ل حي لعل غب هعد رس ا لعرب اع
 نم ترب بسس اذ ل اح ةْيْسصاي ف عاصر بلا بار عصرها
 دك يخلو ارو غلاما انعور ىحويواعم واع انوا
 هبينلا يلخهلانلخ يشي انكم عيشازه لثموسش نإ كقن
 25 لانالخراصرف هب هب اذاومليكيلبلقرق ايزل خبر ل مهل طير امال هي
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 مص رع دانت نحيلا ساراولحو ه وليف ضال )رمق مسرد

 بعل نمح دأرأو يلعملاب نقدر عرسج ىلإ درر سايعلارادررع ىتسملاب
 لكور هباجافرظمم اول ءاكلاهنوخورهعل|زرايملاهبسرشف يق |ملاجلا

 اضداوجاكلانلل بولا عر مجم لو ايطع انرح هيلع نزل هديل ايل اوبتما
 يط انئتن نا لو ناكدتو نازغع هيد عشت لو لببللا طرلعلاو سوكلا
 هدداررفوب | ون اسس مينو كل يذر شو اسرلئقناكوش ابكلا

 سضتزساو قبلا بابه مزيل رمح ايوب ىبسح ا همس او برايخل
 ناكويماوراعثاو تاي احل طفح اكو ثرهل عسير ةبامضو ئالو
 اضن بيع نين مل يك اوي منعم سالكءبجحنم يدجم او دزغي
 كاقن ءليللاوزه امباث ةدحاو هليل سلا د هزي امم ا نادل
 نجر ]حدو سس أثر امه نآكيمال) هللا | ره فرعد ابإنع ىب

 هشبعابالهاتلاتف ثنا فيكوكيوبا هل كلافت ةإم] هن بتلن ركام

 سا ربع خشن ميرو )صف خفت نايا ءتقبطو نيش
 ئيوساميل لاب كبلعب يردنم ٍةيرْحْوِم هلص|و ماشل ارس | ىفانوملا
 نسر والرمل ةيزراشإر تانإ دمت ارهاحجيو تاضاير بحاص ناكو

 ناكدو ٌءرم هدبصص ههاربخل مايُملا يبل وبول دس اهظعت سائلا
 ادبمعاعروارهإن ناكو امهر دالؤ ]رايب د عديب سب لوا بشر حري
 ىضب ىاشوهاملارلجرب ةوسلئو مالا بوما ]رعد وطسبجلابو

 اهيبرئوير )سلب ضو ةوزم ب اهصأ ضعب هل ثعبب نشل ةيوريهرد
 تس انو الفل انهو نالمل ازه لوس بولا سبل | ذا ناكووربلا يب
 اييثياكاام كبلحبب اكو جيوازلا عده غيامارا قنا انا ريس إب اموييل
 لهانالرببسا, صف اذ عومي نيكي لوبُملآ بحاص تامل |ِنت

 مدع مهدأخ هدد يس اع انضمام مصمب اكتب كبلحب
 رجالا وللا ناكو هنسسمبو هلرفسف وللا قرر خاب ناكل ان
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 رايس بحاص ضوعو اهرخاو منيل َفثسال راسم هاخار اج بعاص ف ايو
 ررولا ب وو ئسر خالو نعر عل |زرابل ) لععملا لع ديس شو هثرلا
 هروبلت) وا ناكو نوجبج مدوبعوزنتل ار وبإ" ل وا ناك صح ميو لح
 دندرسواراجاو رصف نوججرهدوبع ل ئفو ةيامكر شعر نوبه روم

 - 1 : 3 3 0 َ 37 2 ٍٍح 3 0

 رن اوبسو اهريجاسماوفرحاو اباه اول ةنسلا عزه نادهونيوزتو يزل
 دارزب نم ىادلإب جوؤ) كت كا ثااولعتت ناجيد دادالب لاو جون
 ماشلانمجورتتلا ببر مجلانبدحائملو ةك]َسِمو يرماثلا شابن
 علك داع ريزر افلا كلم ايفون سس مسيو قزءلا جد اعو رهتعم ازرابم ا
 اممم ممل ملا الواو لهاكل لعرض ]مالو بولي شم اى ب فلاح ناو مشاوبأ
 اولونس|رف خرتلالوهزبافلل اعلا لات ىيربلا هنعَتو تاكا واو دارا
 يلإ جدو رغفعاِغ قرشسا دولا امو ظحملا كاملا العطب انفو دالبل اع
 لكل |طةنرشال/ناكو نرثملا ل راسن هففي.اضملا هديت ع أم هورعو فرثسالا)
 : هنعنئرتر املا هردرف تان مس منال فول سولار اج ييزباغلا ضرع
 يالا ساوبعنىئانف اتق نو[ تصد ملعاددداو كير ئرلاد اع غيرت
 ليا اولا نكيرل وراني د فلا سب ةيسرشع ى ضن يوهو هفيلأ ا هازغشا
 رخو لإ ةيرما هالو عرمزنالف هقر اني نكيرلو هيل ويل اد يزف متم غروص
 ةد اتزب نم ريلقتو علخ عبو ج بولقل اي ا بوبح امشاونسالماع ناو
 :: نموخاهداتقى ب عار اح تاورع اء ابف لو الف تامدقةد اتقن ال

 زيتفلا وزو ئنم ماب ارب خاييشملاب زخم انف! و ملم باو قلغاف هالزر
 منتئل|نكسبل ابق! بكرف لمي لوهرلا نىانلا نح عنبو هبحاو نصيب
 لانت د نولنايبإ مما با نيئمجب اهصاو ةطرببع عرف نحال نياليو
 :: بفروفربعأ+ هحو قبو هباعصا مزيج اوربلااونْمْنل إد انْملا يدم ام
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 مبْمَلَو باّمَعلا طيسربب قو اسرشر ثاأس ةرعر ئرل ارئطمو بز

 ميلك ]ساو زنتشملا ايخافسبا !هرلو ىرلو فيل ا ميلا ارهر نرلارري
 هزه فالي لاءنيلكل هنعبم مظعلاد ل لص أ ونن ناكوا ارارم درس اليل

 يطحر ناكو يبول عليو يد طومسو سنث اند فرشالا دحر زسأر زد ةدسلا
 ىلاواثمب مل لاقو هراد يف هلضتعا هلاسرلائمداعاطن بلم االعإ عابر هرزع

 كس ارش ايولصم هراو يف عبصاف كباس عام لام ايف تختتم

 لع طبيرلو ننكر لو لرسم ماو هب نولكوم المل يفو هوبلص امل عل لففو مس
 تب ةربعل كد غناوي لانو (بب نضرو نيل سم اركازنم ىلا لجو
 داب مدفو تيركب الاي و يييركملا اركز وبا حزملا نب مسفلا حقود

 معالم ا ناكو بزيزودلإب نددو ناضير فون ميماطتلا سيئرزن فود 10

 © "© رعش هراحأ هسىلو

 ©  ه«هندرءٌنولاو اما رب مو . ملك لاماءرملا دأب م ٠

 هيل كلن يهو ةاعامينْطِب ىةالاثرانالكاسابلاطوو ٠
 قنانيفرم ياسو درك ئداسلا ةئسل العا هاورتمرت تزنا

 ٍِ ميراج اكو نب دراه بحاص كعاسوراجرصرإلا طز امو بوطشم انب 15

 طيانملاصلا كلملا هباحو هرشيئد ىلسإتو فشسالراض هلررو رف بوطشل | نب

 يبا مانيبلراسررسعازتيل بوطش ايدو فرش )او ئدرام بحأص يب

 ةلاررب هلزنامر معا ]ع لمحو لصولا نيؤلول ئيرلأرردو نيببضن م عزيص نب
 بجاحلاهاغلان فشلا أ هب شعبو يقر ثد ]صوم ايا رعي نادال بولو
 اسيئرف بحاص نرلاد اع ني ئ,رلاروم ناكو عوج او لقلب ثامن بج ا يلع
 حب ثعبو فرسالاء ل فدعا بوطشملا حقمت اورلع - اكرقو نرش امام

 نيعلملا نع هيلجرب ئييلارون ىلعو هناعواس بنز لا نيساءن لعلا ع
 كابل هيصرب نأ ىإ شالا دارار هرالب يم يس أمن ىلا نك دعو

 ىجلوْس ديلا ئرلاروراسو هقلطان فرس الل ايد عش لاعملا كلملا لا

 هدماقاور وبحب ناب ةيبغعلاؤي يخش ايلا لعل ا 25
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 ويك لوأع نيناوتل ةديس تناك ةلورل سس, لاعملا كال هشبل داعلإر
 نم او بسال ماهر اد لحي اكو تاقرصلاو ناسحالاو ةالصلاوربلا
 ى.درصانلا اياب اب ناكو ىانلا لعاب ربان و فول. سلك ير يذاطعلاد
 دسأز رب رلاصأن (حوزنو نيجالني ئيدلا م اه ماهو يبورلا حرشر

 . كس يبابسلا فشلا ع جس وعلاب ةيرتو يمنا تنبو صح يحاصر
 وغلا يذ يانا فو تناكو خربتكاو اقوا ةيناوجلل يدم اإعو اههبلع تنشو او
 روفاك هلررلا بس اود هظع ءز انجاهل كناكو هينوعلا [كيرتب تدر
 !ملخاو ماسلا تل عتجارتو بسسس د اهرمإ فش م اخ اسلا
 كال اربع تنب هطام نا مدون امي اوك رو ناد حالم نجيرلام نون اخ ةنعيب
 د٠ ديدزب ثنب هكلاعاماو ةخيلُح مهسدحاو للاررحيرشع دالئاهل ناكذ اطر م
 اهل ناكئيدراب بع امكببرم انزكؤو املك نة رش عع كبرح هيوأعم نب

 )داوم كوللانمايرحب نؤيالثو فين »| ناي[ دخاو مالا تسو مداح ندع
 هلورلا سيث مالسالا يو لواعل اوئرلاعالصزئدرا مخ ان مدار ا الواو

 زيوعلارج نور هاظلاو ل ضالاو ربع هرل ير يزعلانرلا ح خل صو الو ند
 15 هدالوأو رع لم اكلالراعل اراوا سوره اطلاوهرهازل و نلسوبرصانل امي و

 بحاص اهلا بوبا رعم بحاص داعلاوكيوباو نملا بح اصرثيبتا ٌالثلا

 لوما اشرب بوياماصلا نباو ككرككا بحاصوي | ل هاعل!نباو اهرارصم
 ئ فقرا كلم اوصال ا دوو و تنلوو ل داعلا يبيع لغعم ا كلم اورعبب

 بارو اطالخ بماص ل داعلا ندجوالاو ل د املا يلب عسا حاصل اول ماعلا
 ه0 نيلابحاص(السإلا نبمئباوربعج لف بحاص ظفاهلو لوو يزاَع ئبل)
 يرش هريعو رجالا رو هاش هاش ىرد اس ومو فالحاه وا يزلا

 داؤس ص اصير نرلا دان نيرجروشملا كلم ا يون ابو ] صم
 ةيرل | ىسلدو ةباه'و ثالث زر اصح مرق ادا و جالقاعال د اعاكلم ناك
 ةئسسلا وهى ةنافو تاكو هانركةرفو ءفيلخ اد ءافشير اهيسرهاط بو اعلا
 2: ئرلا فيسو هاش ناطلس هالوا رع فلو هدام جكرشع كس سيفو
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 راديلل جل اقو هيلعزمد معلا علب ينال ايل تصواو جبلع هت مشا
 يلاجضحال راي ناقلا نا ق تار شد دوب لاووم مالكه مسو يت ذو يخيب يع
 يضف ميفيومان لوملاي هلظلَعا باح سم بلطو ةبيزيزعلاةسصرملا

 يدع شرطا دا زار تباع ولا زتع اعنا
 مالح يضاملاررع ىلع انيماملاهدعملااتيباكو يصل لاجل
 1 !كعبتس اتلاو نوما أ> روهُسلاو

 ايس وجر مماَمَم ميلادهم ىنانلا نيب قي تا محإو هنولكابت ص كسب

 اولا زهزاككهرتع يل )اهياروصح هيلع امرضا ناكو ئينث ذيب فكي
 كل هن تازعرد يش !لعاورببشان اكولمالاو قبوونلا ل سرت

 هريطر و ورجيناعلا | ثيلع يرجاميوهاسملاو ملصل رح سيلا امد و
 طونم جتا مالسإلا ف يرجو ةجيق ةنعقاوو هعيش ةلوع تناكواحطت
 رّئلو عوشللا بحاصبالا تلخد ام مل تلم لو لثحملا نطلع ين تنأكو

 ن رات تمون قلو نجوحا زل وهل امن ضاعلا َخ هبر كيلع تيجو

 0 اى كا ثوَحيو نإ ىرلاك لعب تراس
  © © 15حرس ٠

 ٠ هد! ال لمهتتاتشرما .ه يس لا كاكا ٠ 0

 ٠ هداصْرلاَرْمَكَو ةاضتل ٌعلَح ه نب كونوا يعم 0
 يبئاارغب 2لاقوادونو ]رح وربسك ف 1 ئناك

 ا اا ولام ماشا يو ير انا شابك لعلا يمومانإب جو ]ص

 د راسا دا عاسمب قلو تلت تاني اواو 20

 ريؤلوبا سوم نب ناكس يناجي ميمو م فوزرميوصلار

 حزب نس يويس ةبيرح امماو اررصلاملس احاصناكا نتي رمل يوما

 ثلا تحسين اول ايلع نانو لاربالاّر عن انو اوولامحْحيَت ناوهل] سانلا
 تو دولاو .ضيرورو دعا اقع لئدورّمصو > نافرو تاي م عرحأ ءرضاو

 انااا براس ماعلا ذقن تيد ضر اسم عند
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 طايس داهااعر عسل مهسزالااعرلا ناكولك [ذ ميد يب لوب طعم ان اك
 اها اًعاو داك م ضاوم غرع يب اناعد بيسي ابوبحا ان سان اذ
 اندرا اذاو مس ْيفَننائم موبلعس اطاصهروبجيو ممسكا طايسد
 الو عزام ناغرم ب يطفو لئملل ماحلا لاذ م ديالا ةْيرَم كلنب نا
 ماسلا النت ن ارىهصللو نيافانهاه كراَسِابو نياكوه اميررزمم ا
 بلو حسنا: نردلا ئيركاسعلا بخت ئرملارطاو ]عشت
 ملعرت ول ال اوسيع عونا هلو أ, لوني خبايا يشسوب او يل لحما
 جواس > لع يرجرت_تسصصااتر ةزث؟رافناوكدوزنرعلا غلا
 ةردكلمطابس دلما مزاج افعيعرجام مهر دج ىاقإر حما ديرإر
 ,. ةَباَجحفلا[ْ يره ل! (هْنَم ماشلا عايض تشكي اوواتحلإ] ه١
 اعلام يا عيرإلا ذه مونفب امر ازد مو مْيباطط سن (عيراوأ ٍ هالي كالا
 واكحالاو مّئسرعاصإ)ام[الما نعاوّبركيل هقش اررلاعجرت ناديراو
 قي اجي تسلل هاهس تو غي وسلب انهإا كتب لب وانو ال نوكيو
 بسب هرسا | شتم اول او ةعاطلاو عمسلإ.اوب اجاخ مهيلعرب كت اوتر
 اون اميل ئادالا ىعدعاقتتلا شو حاسلإ باكر حاطض هبي رعاطنتسالا
 ئبرتحاو نبلاء لخأل اس هدعاغنن اكوالاجر بلل و ال اقم ماس نال
 يلاتنارسف اج ملاد ا لوجي يبا بيكو مإ اعد[ لع حاولاو مل اوما
 ابغتوحانفان راسين علَرانوهولحاسناي ات انيلع مهاد
 الب برص نارعب قيسمو يف ءاعو مروه ورش رمل املا ارسم عونع
 هيلذ نانورنولكلاوامفلا بولا رز سببا بيو ]تصف جرفلا
 تاءانشلا ديرو د اعلام هو ابحار اتا سم ناكت ا ئاوحرم
 لاق مال الري امن معنا ماكصالارتنبالرب) لويبو ار |ميإ اوشن ناكو
 اء ممل وس امالب وفين مإل از جول نزع تيرا يضاكايمل لوكا تنكر
 كارل اع ماشلا تس ضرهو لداعلا تومىمتاوهكحلام لوم ماع
 : 6 دوبثيلاو نيرا كر تحاور نيرداهرارب تنسوا كت ناكر عملا
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 لاق لعل العورالبلا نمرسباو نمي ا هلا لع مهو نوُاَلا حو
 اهلا ولولاقو بيولشم ان زنجي اور |ةلارخإر علا بيرو ىإباهل
 حو ناخابصوببنب ميلا نمورته ءووبخ انريبس ينحر بدل
 جانخيوهو كبلط زف فرس الاك م ل ل اقتوركلا ع هب ريدا ملفحملا
 يئالعز مدع[ سالو ناعابس يح ين امل اًهئرعاسلايلاوهسنف كببلا
 كيدي كا اهكل اور انب ونام هاطعاو ةعامج هن لوم يح امالو
 ةنيحيإ ا ركع ا عجرو نولكوم ا هيراسو راو طبخ كل عيضيام هساو
 طراسوادحاو اطيح هلق يبرلو ممنون العو ]يُحرج يح ىو
 نانومر رب نبي ضال لفل ءاهلا يلا دو منخل |.ظدما >اعيو هنلخ
 هاج اراسو شم ورهاظير انجاب ولع شم اى! ام] وابل عانوحزيانلا
 بعل ديرو ططحرلب ىسجر اراروشنس تشل ريلا ثحبد اب ماماو
 لع رباشلاب كريو اضم يلا يحاو رمزكاف فرطسالا ار اشم للاي رييلا
 ىلإاولطو ىلإ ءاحواجبو عطور بكعو قرا معا نطل هل
 ناحل اس ميدو نكس اهدييلع يرجو راج ضقو سدرام
 دامك فعالا جرح ا ئيؤييلاوبجرت ل غملا ناو طاسد حيرفلا ترْخا
 ايما لولو طابم جلها عضو قدانح اطوطاون ابو ق د انا يءاوصن ل جار
 اولي لع ونلااولسرذ اولاوانشلا مهببع عفو مان هد وعماكلا زبد
 كل دلع عمل جو امانا ع ضجاررمإ اوماو مإ هدا متم نوجر جو دليلا مإ

 باوبالاطاسد الهام حَّسوربلاورهلاؤ طوهحرو بتال غاوبكرت
 فيسلا مهيفاوعصوو هل هار] ور رعور وسل لص مالعاطو هيرو ولعت
 تانييلانزوهتندواسنحلاب نور عب عماهيا ع ةليللا كل|ونابوارساو النت
 اولصحروبلزج الإ رز وطجدو ى تقلا ىىوررو قحاصم اور بم ااوزحار
 از هاولاممرنعاول ابحر ط ابر شعل يزك لوبا ناكو خسبيدكم اجلا
 ىجع عخوو هلاوؤ ةئامج] ةغلاريل[ وان يم لا غش سنس عاص)جر
 مارت اءالتاوع ٍتحاَبْم اوبررش اجب رتملاو اعلا اهو ويعد اكم الس لا
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 ولم ازم ن|اث نه يو ند ابيب أهلا نمر يارسلا مسا (ريلع سكورفيل لا م ١

 نم هُإلث د ارغبب ايا ىف بو مورلا بحاصو يراوح او ل واهل ارباكألا
 لرعلاوحرسلان إو بسن اوطرل نير وكم ل اضتذلا مكر اضملا باو

 رثع لاب نيشالاموب ن ءابوطرا !ئافرحاوربش ولو يربزعلا نبأو

 , يزنناعرشعماخيف يروعلازباو شع عبار ف ىكرسلا أو ناضير
 ءسااريغصارإ مكر لصوم ا بحاص اولا يفرغ مو
 نصوم ارمرهاظلا اوح ايكزولولنرلاردبرعرخ افالمط ن اكو دون
 برجا م الو نوي اًتسهرشع ةسواسلا سل َببلع قؤنساو
 نمويلاط نارخليو طاصد ملال ان | ديخإ يل ادرصونرق ناكرسئل !لاعملا

 ,, ركاسعلا م ماشمل ارفاول او هبارخ اعمال ق نت اهبريدل اميل خرتلا
 نيالازيو نامعو)لزيزعلا ىلهلاي ناكو ماشلاٍ ءاوكح حيرملا نخاولذ
 ب 2-0

 داو ةدزعإ .اوكحو يد ن اكتب كول دتل وذ خاولامميلا لم ا بنت
 ار مون زوار وسل !طاوعرشذ ببارح ملا غرور ضلا تح اذ مالسالا
 1 اكيلاوتاتملاو ناررخ ا امنا ارجو ههذلا 'ءوب| كمن ئيضرليلاوي ور

 زو عروش متفرد ايبصلاو بابشلاوزاهلاو

 نييراهاوجردوروعشلا وعن! باريو غول التم ا ثيحب مويا
 وطلاب ت :الثماو مربص ٌحرملا نا وكس امو مويلاهاو ماو اوزنر
 تاررج ا ناسلاو قشمجم لا ميتعير ركل أم ضعيوصم يف! مرضعبت
 .. نيووجلا بوب كٌق لح نامو انتحل ني نيلر اع [نطيرربو ىوبإبث نقزم
 ع : اكينل !لوسالا تبسرو مالسالا نكنرإ هيون كناكو ىطعلا

 للورد ضني طرا اسال مارد ةرتع تيزلاراطتتلا 0 |
 برخاوايمح ا دلح بجي علا زها ضعب لات ؤ باعاوعدو مذ فشلا

 ولشل اي تملا اسس كر صا ريختر تايب |نم مو ا نول

 , لاك وعر ركسعلا نادك ل ماجن عل داعل زيزي افلا عمقمتا منبر اكعد م
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 ىبس محلي الزل ءوتلحاوناكو لضم ا ئسولاحنأكو هركسع د انل عوجرلا ذكي
 هيازاب نتوول اكل ةروص نيف مل بكو ل يللايف هيلا اخ هيلع عيربد ام
 2و مان نسقتزخ الات كمل زح لوتيوهو أم مهو وطسل ا يفارطتت
 اًصلءامهيراسو بكرو هرخادئرلالالح» ارلو هحبو هيشلال يد حم

 طبه هوربج لك[ ضنا مهتسانط اهب اب ئمرككسعلاواطف ل خد زم ا نب عرتح

 فلاؤلا وز شح ون ئازخ جن اكهناز امم يراوجباو مايكل لوب او ار
 قلاورثعول ناو لجيو سره ىلا نوركو ءءء سلطا ى ام مح كارز ابب د

 76 اا برو اشير وزر اوحاماو بيو عيجبل قزيو كول ا ]د كولم
 هوا هحوررعملاإ | نيرلالالج دلو برعدو ورح ةريبغص بمب

 نوثتوم ا هلوداماعب ئصخصئلد امو عريزج ىو اس جزر اوعرحصو

 اعطي هوشينت هيلع اوارواتلا اجورجلا ]حاسي ع وونقرو مىلملا وعم
 رج اطكل اءرتلاربظو جك املا تفر قغنو لود اعوهوزخاو مسار

 عاج يفر عيوواسصقدالبلا]وزخإو مأ اعبتاطماراسو نيس
 أجي اكضانلا ماماللككولمت هلورلا ع بلي هضيلكلل اومن اريع
 لآل بجرم اعلا انس تملا نحن اقرصلا وهيك ب دالقاع امس
 ارنا الك هنالثللر او نأ يسب ناوو يوهلل مى يعصلل زخابو ئرلازهأ ل تسو

 اًسوالح عروصلا ل بج نولا | مسا كوع رحاوهعاسرنع يبين الن بلغ
 ظريعالوريدزوا/رحا هيزانج قعيز ا بالنا ونيل ا ةسسلا نهي ف وس

 نسهّيوبأن جوناو ام دكايزح يلع نرجو عإتلا تريل ةبلكل مر
 رانج رن نيب ناكو ص خلا عاجلا برد قيبرمل اهل |يشيو هير دبل بان و

 فرح زنخ ا مهسور يفعل اج هيام غرصوف ةبايو هاشم كل او عرش نام
 ىلا وبا يربعو مولا كلُ شم مالسإلا كي بريمو جرول ا موس رومعالامح
 ريل ميه امل ايري نمي نقدو ىفيلخ ا ما جين لاير غعلا تابحل
 (اثي كعبو نهاشل إعراب د ىلا ءرشجب جا لامن س فلك نع قرضبو

 هيزنز طهفزاف ةرطج اوسخ هل تناكو بلاس لخلق تع اوميندلاوركم
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 احرهاواهيرحاف نينبن يلاراسو سايز اب برخاغ حاجات نوفل مل
 هجوزرزبزعلاوبحالوسكرش و الب يطعاودابحللالعو دالبلا] يق تناك
 الرد زعزدلا تاو ىتكردا ل اف خلاب دال هوتحا بلا ثجدرو سكش تسيب
 لتفو عرمكتل.اكلا موبلع عجررج اوعمطت مايل نوللام|لخاو حاب رمسيإع
 , هباعصاوئرلا مان ءرلوو مراصلا لبو طايح للا ود اعو|وب ادا مهنس
 بيزتحا اموياوطاو موبل اى سحاو مويلع علخو حملا مرمزكاف نوع حلا يم
 ئيصلا مدق مني ]تصف [ريلع خبرشلا اللزتسس اي افوخالا ىساينإب
 قا اءاغنو جبلع مرق ل داحلا ناو قرا ئخؤشسد لداعلار زر ركش
 نس مرَتُح بلطي بلا لءاكلا بنكلد اعلا تامامناعب ماقافرس)يلايضغ
 ,, 0 ناكر بوم امرت ياررغحلاربول الع ىن أرب تيب اهيرهاظب درت

 باصرصر كيك وراس سر صبجلا جير امابا ماوان ظن
 نم هر. يلاداعامووامرلل ااغس ا اظارابج ناكنيرلازع مبعلو مورلا

 محب زلت نيييبلكل لاتق لورصق مارا هنلو داوم! نماملوفا مّن سك
 اناركس تامؤرخب هدا ع نخاف صضرحاو تيب يق قيوخ| )محور وزفلا

 ,. احد اببيىيلا الهوان اكو عطغتف هندب خيلبا]ب لبقو ةامخ
 تاكو كاملا هوماقاو ىوجحاغ لما دان هؤتقيرسار وفعلت

 فون ضو]ت حف طابسد طب عياتلا علا يزلاوهو لاوس مكر اكبك
 حيرب نادمهي ا]صوو باجي قلعل )هو هاش مزراوحوك رمح
 تجول ميذارق ناكوولا وج)«نحيوح ةباقسكم الشو دارخب
 ,. ىبخاةروصانح ناو رتيرع بحاصإ تورس ا اًروامو ناسخ
 :اكًرادج) زن او هكالمل اببس كلو نارض اهيل ناو وللا نمدالبلا
 هالبلإب مدعوو عوكاسم يملا ععتئاكدا طل مالا يوعمس كس عي
 ]رس لاو ونكلو لاومالاب مول ىذا فعبر هنو |ءاطنكل حاوفنت اف
 اكيلاط نارهرمراس كلزب ءاشم راو لع و ونهول ب بس كلذ ناك
 .. اطخلايباوننملا بتكلاو لاول حل هقيرط قتل ورم ليف ناس ارح
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 قرن طلؤءاساف ئرلا ميزكق وسد انيلع اور ّقيملو وب هونعلف قيم سانطت
 [نولارارلا بمنع ظملا باجل اارعات تنكوة علل بن هلاورغغ
 ىيعرطلو هباشقشوامإقماق هوبا ضدالم ءلاجإء)فو جاووهو ناويالا
 يللاهشللا ناويالاب مايا دالي ارعلا ول عم امظع امو ن اكو هبج وو هساد

 مدا هتعارملا يس الموب لو تكتل اكل ب غلب رمملا تارالو ٠
 كمال( ةحاحز اك مبا ازحلا بحاص تناءسا ناكجساب سص او
 لاق مالعلا سرب اكلات ويلا كلذ مانو عصانلا ناو لبنك نب عم
 لمعررمل ا. تشتم فرحا ك ديراكتي زلط كانلا م وب ئكيلخرب لو ناكأذار
 راها داعلا كلام ال ةالصلا دار |نمد)رخيب يدزمو [امابسرلاخ اوعلا ل
 هنيل ماوس ىاكقرلو ىاتلإضخرمفلا عداجإ إنه هسا ببسي رواج ا
 ميس ب حاوج اابطخي | طومنذنو يل عاوعتو بياخلا الص يعاولسو
 نع لاردب هيوم كعملا كلم | ضومو محب السرد كدا ولحم
 هوحاو ]بج س| اصلا ناكو يل هب ثجدور ومن سبب بسلوك انل !مويلا ع

 صحا ونفرح و يرصتم ا جعنذ عاصلاو مان قشيريره) ليدلا بطي
 يلاونيوت يل الصرف نب اعبو ةر دع حتي ءىلقلاه) داعلا ماقإو
 موس د اودع ل ناك هداك أو كد نصر موّقْئسعلارادرزعاهاشنا
 لول اون قرش الاورج لمان او سنوي داوجكل لاو د ورم نيب عسل
 نام زيزحلاو يزاغ نرلاب ؤشو مهاب زب اولاو بويا حوالاو يسع
 كبعإ ل يحمس عاصلاو نال سر طخاحم او اضبا اممم شر وجالاو لغد ا قيبنش
 رهاقلاو رم[ يرلابطّتو ىابع نيرلا يو ببوغجب نيرلاويميو دوج ٠
 ةبحاصنؤناًحييعص صدا تانب ءدع هل ناكو رج خص | ]يل ول يعمسا
 بجر خدام نافورجد درج أ موكذ اهركرتم وعلا كلملاما يلح
 ئرلا بسن ؤلخرئ مل تلّمم ملط ب! هوبا ناكاموروذكاو سوككلا عم ا در
 لامة لير تعاك ئرلارؤب تامامل لغم يزكهناف نرلار ون يخا ئيزاغ
 نيدبتيوهويخيْمْبْنلا مراصلالسارو اياب يلا ظمل ]راسو خرشلاو
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 ثين اناورامتلاويطاوفلامر وج اوداشملاز اباوع يجو طركتلانعايهات
 رازبد ىلا هاه صوب اعؤشمرب نايل زهد ئيزصاخلل اكو رياطملاو سرككاو

 الر مافا ثم واع هئاعارق د ئعليزرابلا لاو ناكوي اهئ مد عيه طباذ
 نوسيرببٍةرارخاو هيكماجلاب قشسو ملاوحو شل ]بجو نوبساق ب اقتيلع
 : طرز اور نولعجيو نوليحيماشلا]ها نط وكب َقشس خرب ادحا

 يافملا ضعي نا ينخليو كلذ منذ قشسديإ ! اهي نولخريو لوبطلا
 وتحيا تر فام تلا نكن يل اهلل انف ىرمع يل داحلإ لم تلخد
 مهاّقلا يبلع تماتف تانيَلان ماَص تلاق ا عاو لامع ئماضل لعام
 نعص الناعم الا نوللم يابد اعنيل يس إو لاو قبل الام هيلو دحلابلطو
 ٠٠ ليلا حرج اكهريع هلعقبرل ايزيزعلا توم بيوع رحال داعل ل همز ول د
 ىانلات 520000000 وبلا ايراني ل اوماكأ هحيومسمنب

 علخ جار ويهشنو ا ضرما د! ناكو ابرنعلا نحنلا :نامالثملامم موب نذلو يك
 تامابل قشمو ضان يرلا كويل عهل تبزو هب قمضدو سف يصرع دوبل عام
 هاباطجيغعب مل كامن سانا م مب را بج فاملا عرْسر ايد ىلا نورثلع

 نسا هالواورايكمالا م هرييزنو فن أوزعيو هينحا همتفادازرك فو امئننلايلا
 عزاهناوطابد عرببغ جويشلا نشل وموارد توتر انوركذ مصل
 جنو عضال دامجسايول ياس عديل م وبيلا اضيرم ماقاو ىدمبإاء رب ق دو
 ةرهاليداجوصاجبكل موب وهلا ع خرملار وقر طعما ناو يكاعيت
 ٠ وجلال انيطالكا نولاميركو يي هنومب ]جيرل ل دادل اي ادا دير زميل د
 وبصون ارنا لع اتحات نيئكاعيلا تبسلا مونملععملا هن لغعللايارسلب انا
 لوررظاووو ايس ىرط فرز فو هيلع ح درب مداخ نع و خئ حوف هل بجو ل داعلا
 هحيوبوهو مداقل ع نومبسى انلاو رجالا هوب شس> ري اولخدو ضيههنأ

 أوبلط منا بيايعلايموتوماوفكو ةعلقلا !دياولكد ول واول اننحانيلا
 : اوجوحاواعب هونذككر راف هيلا امعاوزخاوربلء اردن إماننكول



 يذورلا بيطخلا ناوي وب مسلا جربو هول داحلا ل مزراوعل وسلس
 يري نيب نم دادذ يراوح اددوف ناره يل الوؤمكسعحلا يا ِْجلاو
 م نيلالاط كلوب اعمحاف ىر اكرم اراض كاك اطخلا
 عواتلارشاماد ارغب ىبئانلإب جو شمديإا هجم داعلا :ةأيوب اهبحاف

 نايلي امانفل[ ائبدووادرساو يو وارلا فن ايو | حصن 5

 لباواليارلعنأو هيبومال اراب نكس اكهرنزملا ملم ينب يصمم
 ىسجم قس ناكهنا ا الساق ناو برهاظلا بهزي سن. ناكائاو
 مولي هشاو ناسللا مين عروصلإ ليمجول| يعلم اموب فل اق يدنوارلا نب
 مسعنل قرش اةولتحاض نيون ا نلتت باتا

 ىإ
 رمح _عس نا 8 يه 60

 .٠ . قاشلاحوهرعدغ ةارع هىقاكاامأ ركل« 2

 « 0 ءه قارسئلا نمسا مكيا هاناطملا وزني كدشن ها.
 9 ٠ قالت لازمزل رثيمزهم هانت زيدا اًءزعم ٠

 يهشاةتيؤيعبسز واجر ذو ؤ بز ونوشلاب نئدو وو ا ةنافو تن و
 ناطل من يرلاربعني مهداريسرلا نرش يضاعلا يو ينو ]تصف "

 ناو يئّرفلا نع غاي قشسرب اصلا درو ٍقشيرلايجرقلا باط ونا

 قشسد ما هيلهإسم نعش مي ريو انيشم اوبط اههنيالضان مين
 نيرلا فيسل داعلا دلما نون ميدو | تحكم

 ىرلوبزعونل اس همس امو مساء كين "وم ابرم يدش ب بوبا رخو كيوب
 هيخا عمملاوحا انزكدرش :زاحطتو ننال ضد هتسيياهرلا حوتقيلاتن 20

 جاويباروكبوسلا 1ءقرشلا يف لحمي مم وأب | مياطعا ْينيدلا لص
 كالالركتسانإإلانييسلاوسمي هيرب ل>١ةأزآو هريب يرجاموكدزب
 نيمار زاجلوس ءاشلاو سيث نادمص لارا دالب ساو
 ناز حاد رحت كإل بايع اَبب ناكو تومرتحإلانيبلاو

 ظوارط اهدضت امين اًبيدادهاج ء اعيننا مو لمكزبلإ اربدماحوعص 2

021520 

 ايها
 إي



 سصو ال داي لعضملا ةروصتغم|زجاونم تعسدفو ظفاح ا وبس مساع سو

 ريش يزلا يراكعلا ساررعوبان مسلي نيد ئرلار دبرمالاي و اريمو
 ةد وشمل ققاوملادل ئرهاج ان ماهو انسسحالب مويا كرد الب اروطل يلع
 قسنو هيار نعروصبو هنوريشت:سي لغعملا مارب امان او خيرملا لاننق غ

 , قيككم اوارفشلايوءلها.|رايامرو انيداذيطل احب”ناكو هيب دورحالصل هب
 نانوالا دلع فيو وييعماشلا سمر ىضقلإب يب تالصلا ءإد تاقرصلاوبْبك
 اناليابو قيرطلا يراك رضوي نع ماللداريلع يلغلل م ابيرنغارهيسينبو
 فافكلا فويس قو حلاامل دو اهو ةد[سلا كي ناوى نؤلارينسلاي
 ىَرفل !يلاررطل | منو ةدؤشلاه ضر دو هاعد هحد) نايس إو قناو ىرجو

 ,,.خوبالظريعا[نو نيا وو جيساخلا وسل | سارعر هتيرب لمدن
 ثيح بوو فل ناو رج ر ضد يلا دلو نع هيل هاو يس الا نسوي
 لداعلا ناكل والا يسر خط اس يلع يزملا تلزن امسح واش
 يزملا اقم ل اجلا يل لصييلا دنع تاك لاكاسعلا تحذر طستلا عرب
 قرر سحر بوو حيرفلا ول اهني ماددإل و كل جدي ح اسلاب لتعملا كلما ماقثو
 ٠ ايبس نويوروطلا اره تببدف هلال اووى بع لغحملا كلم ا ولو ل داعلا
 رياخرلاوانيرلا عالسو نيل ا) اطلا يربو ناكنمدس | فو ماشلا ب لل
 طابو مح عدرعلاو ني ان هيعنمر فوتيل عباره ةفصم اى ميرأو
 هأضرافبلا تعش ل د اعلا لال خرب الام. ائنبو طنعملا قفوتنف كّصوعا راو

 واظرلاودرحلا ممر لام لقنف ثحبَ هباجاف دالي صب ععواو لاب
 -- الرويسرر دعوا محيا موي نو قنشس در ركركلاو نوئحب و ىعلا يلا
 .خرشلأز خا يلوا رداوج جو سدو اكيكعدرلا كلم نزسالاك را | وسك
 كونو هوبي داحلا لا نيل رص عويسسلا حجل احلا لم او ءلل لا جري
 يو امج وتوم ا ضم ضو ترص ع كب فرد مريح أل اىلإب ومحال

 ةيلح لتعم مونماتنقو مويلع عنف نويل ءيرملإب لععملا قنلاعرذألا
 26 اسس, نو موالعاعسكتس فلا ملخ هاو ىراةيامدسو هوارلا نمريساو
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 ىلح أمه نل نع كيلا إساامهعأو اناو يعامل لام هرنعي اتوتعلاا

 اا امش الا | عامجا كو ايش هل فاعلا تيش الو طعما

 رحال د4 هيو هيب كح هببصول اباباكه صاوحوتعبل سكن ولا يس
 مث كيصخحا ل اقم ى .ةببصو لاف ميم شي !لامت ب ائكلا بلا عمور ربلا ان

 4 بانكئازءاح عز جرلاوظائ)جرل الع يعداو ةميءلو عيب باّكْلاو عصحان
 كرو هسا باكل ابو هلماح يلا د يرو هلو باَككلا عَن شلع
 اماو ةنسلاو ناَككلا ال مكحا طه د اهلل كوب ناكو كاد ضيفو اعنا بانك
 عر ىلا يكسو يري او تبن ناذ اشنلا كتل اسام

 اكاماور اللا ينلخرت ناميزنا اع نإ لاو بضغن نلكئريساي
 نيعسدو فيد ئعنويسافب سدو إيد عبار نبسلا مويزناذو تاكو

 مسنّملا اب|يرلاو عمم اة ىرملا داعي تامل دلو طم نلت سس

 املا جيا يجلا ب اكيراصن الكيل صنلا )يدر دصلا دبع
 ئبابوه فووميأْم الثو ئيعسو عيرا ننس ميلع ةلئفاديصب كواريصلا
 دمج ئيح ا ي) نع بذلط ئرريحأ ى ربج نئيض من يطع ير وزر ممل
 قرردعو ىم :تدئبباوذ ةريكازجا ب لع عسا” ح بج نرصانب
 يطبازخاوكيي الت الخالور اص ب ًئاضب] عد نيئالئ شيا ةبامضو
 يه ئيرصاولا ربع نيرص| نيكل ي نعول سن ل ضل ة زج برر ركلأا ريع نع
 الوم اب ادك ع مو بسس اكئطيارم ا نعرحا ئيربع عج نع ديرح ا

 يكل وسبة برص | نيفع نفل يإ نعوبك/ن يوجب باور ىسشا نب كلاد
 يع عيضزبامنمسو ئيعيرإو ئينئ انسي بلحم الهدر بسصصخ ار
 تسسسساب عس يعيرولول نعيو ار فلا نع وسم حمود | طياحلا
 هدا يعوب | مسوي اسمه اشد وسر ئلمج هز احاو اوبك اًدلخ سرفو
 يات دارهم ها سو هلاسرل!بحاسورللا وبع يجو ارْملا لْضَملا برع
 نب طفاكل نم عسر هرب وطامالا ياو كقرمسلا ني اون ايرام لا
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 4 .ه لويس تاسال

 . هد وبومونر ايملعهل )1سيب هامترومإلا كف تيريلا“ ه

 1 7 وضح دناادينإ] رل| امم كش و مين اناء ارضوم .

 . ٠ للنور وتبع وبلال اساور هرفشن ولترعوبمل[ءاسا م .

 . 4 لوبنووبلاك زي يلف يدع» تحرش ريزيرلاداعالا سام ٠

 0 2 لوتسئمّْعلا نوب ىناو هن نحو مك داوبب نعام 0

 3 . لرش ن نازحالاب نا كل ه نش كاوبر سا ]و تشحوأ» .٠

 . م لوبسس دس ةرْبْص نس حدلاوهاهريوشو بجي نبةللكم ٠
 7 0م ا ل ٠

 . ه لوزكو ناريحإ ملا بلاطو مددزسورل اى دجروبل انو ي

 , ملواس|رءاللع قيس تن اذا و أاهرصنت ارا ةّسسفل تنك ه
 ٠ ل بلكارمرلا نيبجُ هناك اهيبزيابرلل ناكيرلاذانم ه

 ينتورأل اث)كرزي تاج «رثو ملالاصويوس موربامو .

 ةاننلاجيراهنيئاتسرع مءاملاوب| ئرلا لاه يماملا يون ايسر نر
 هع يشد نراورصاو اصيل يل ضغلا )رم بديلا بع هساو
 ظفاحلانم عيش بلح ال هدو ابيب اشم عمسم (, انو دبامنجو نيرشع
 نو 0 ا تنال داس داو يصر يداللا
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 يحصر ىانلا ص برب ام]. ريم يكب َهانضتنلا َناِلَع نمادح) نكي ناك
 رخجيكسلا بسبع لمحل !كرا الاعب ماوف يندحا ناكل افئرلاداع نلو
 متسملا ثا يلع ني ليم ا نأويد عرطق ماوق تاه ل
 سرا ملت ريراو :مكولاهل اب يرجي ل درلا انه لو ضانلاب ايلا
 . هداو مطعما ةحح تولت نلت تعنت كيلا إس !لوّيمالاريلا



 ةريبسع ناكال ءتافرركد يس احول طسبيبر فر رمزي ناكو مثلا

 هراوطظفاواياص ناكو قشسد حاج ب زد اوس يدر شعرك اساعيرالا
 ([[ ]الب اذا وجاب يجلب لوي ليلا يف تلا هايس يبل
 ساطلرادلا وامن قشمد ماجملا ور انح تجرح رجلا تقوؤ فن نويو
 اننازول اكو لشم مالسإلاٌ بكريم اهب ن اكو يبعد جدد وتوم لع يلو
 زرابملا[علاو سبدارثلا بابب عرح]و نيالا بج ارمإرو مدلا ةرافسرئع
 ياللا ك مايو لارض | يلا ]جل يل ||يوامو هناندكاو عطل هب اساررزعم ار

 ةريإلام ويلعن اسنسال يدور ولبملا برم ىلا شيلا يان ويس اة العزم
 نانس ن اببا وك دو هتزانج خر كس انأو تءل يللا ذب ناكالم ءاضامل

 ىسسيننلا تيبل اذه [تلمج نسوزلا مانملا باهر شنا غلا يرن 5
 للحس

 ٠ هديعسن إب كنءياَسرام ه يل افواحانكف رولا رظنو ه
 ىريناهلاودر)و اعلانات لو نايمس صن ف تاببإلا اب تزكذ نو
 ةلحاءول للا يد اهلا تام نمو هنرشح لوزن نع نابعس هار مير
 ةعفترم حر دي لررومر ةضرور هناك ستس ناك ةيوعو[ حدا ءوذخ
 هن داني م مبدتو يل ظن كيفركتم ساو يئاف تب نيك رلاءاعارتلتم
 ٠ رش لاني

 ٠ 2 "« نريسإماوياعاتتراتو ٠ قرفحتلّرازيجوبلا كير 3
 ه٠ 2 يرو كيرل يونعانو يضر ىقنئاث يعرب تيِزِحلاَمْو «٠

 . | «٠ ىتنج تيتوولارين تييوم و يترلاوزمعلاماننايز تافو ©
 ةداووغلاباد ذل رعابا دادخبب عمت اببإلا تنآو ايرعرم تييتننان
 دبع مرام | ماشنلابو ميرعو فكي نيرع يؤ اكاد بع حلا ريعو رش اهلا
 داو مغ وربأص بده. اربعو شسرلا اع نب ناطسو حى ا نيربح ليدعاولا
 ايواافر اع العلا ناكو بابرشل نيىسوم جالصنا موسم عاج ءايلرو مهعانل

 عنهوعو كتم اررعشلاو ا اعيرظ لة اع الضان بد )| ءرعشلإب ةفرعماذ :
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 رهازلاى ذلاربع ظفاح احا يسرئملا ن اصساوبار رس نييلع ئرحاولاريعنب
 نسا رئو اهل ناكو امو بجيراو ]لئن ]عامر لو عرولا بالا

 #“ , اطنلابوانيركاسع ني ء نحل يلع نازفلإ/ قو داره يلارفاسرل
 هرعش اهلا لزرعم ناو قشس دو دارغبب يللا ثيركل عسر عربعو
 نايس ايرلا خرب ا/اء رنج ارباعام اسب ريولا علم ويب يلا
 ماج لعلة اياد ,قذلاو نارقلا ارم اعدلاو دولار ثكمالصلا
 هدمرب يف ملوي حالا اشعلار وب هليل لكمبلطلا بلا عئابكز قشسد
 ,, ناطلسملا الط ف اييرلا هبا يسدحإلا ف ع بام ورسنتب ام ماعطلان م م ضد
 ناكو اقم هسالت:لكيلكت لو ةوطضي طبع )و ةلرح رج ) و عع لو
 موي بيطخلاو يشد حاجوتلدل مار |مهئبيار رونو صالخال ا, يعني
 هزيز متليلي عضو قيريالا مخ إرو نيرلاامع موقد يشم اياعاخجملا
 - اانسركذ اسلونإو برشبي هنأو نإ م وبود مشسا/”سوريع
 , اًكنهسن| مع هنانيرعابو رخص سؤ فوم لا ب عا وهي ناكميلع قشوملا
 مريكاواعروو ةدابع مرشاوامهن مرظعاواشباعتار ايس ناكد ظن
 ارتقذلا امي قرب ماتا هسلايإ يعاد هغغلاو نازفلامل غنا ءاربص
 ليولم ل اوسلاواءرلإ يكن اكو رماعطو هسئشو هلام م| ل زبيو موهطيدر
 عيعم مري ظ لع اوبتكو انج بسد! ناكورطنيدو موب موصب وهجلاو عركرلا
 ,. يرو فوالف ينس دارخج يارد اسو كلذ نعرف (وْب عيول اري اعل | ع
 هئفثو ىبرهاو ببرعو ناوفلا ظفح رمد قدوم اح د بامضو نإّنسر

 ئيرائوررحا: تسيب ادلا ةرمسلاورظابو يداو م ا جملا اه لعدادخيب

 ددخإلا طغنبا/ن ويس افزيشمد حاججاهاجوسلاجير جن اكوءجبرلو مائحالا
 :: كتيبحا فسو ئاو مالس الر بظاوحاسل اين فسوي نرلا عال هل وسو
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 معلا و اكنيبلاط اواجر نارى حاس ى بيلا مويرعسلا تير ناكاطف ناربنلا

 لائق للي لشق بو نايزرملا ا مشل إب | ئيدلاريينجكيسروطلارعسم
 هللا روطلا بار اع ملكعملاو لداعلاَىَمَنارثث ى ايلا بولت ببطو علخلاو

 مة بيرت ةيريززجيلا عرفلا) هو[ | تصف لرسو هيئالا
 لقال ريال ار اريصركسس) ١ تعاني رصغنوطلا نعاوداعام ارعشم
 رعسصو اب لمرعو مدالبو م ايرالوه لاقداررص بحاص ٠ مْن] هله
 رتل اموال ها اهالخاف من دابملاةعيضرئيزجي | رفلالاطبازس مخ

 لسجل نمهندايم ا مويلع ترر تاور ماو يخعاولجرتو [ر اولزنُ
 مرت نس بو ركسإ١تخا ناو رساو مهتساعاو لو ماويهاوزضات
 هورسالكن يإم اني ىهناجلا لل اين جر موس نايوالب ساير طاويصيل ١
 لانيء) تلحف نإ اولا يلا ككسو ال ببساقييرط ار رص يف !فرعا انامل لاقث

 وادب ااومونف نورسايمو نول يب مْولَخ نو لاو عر يردوا مم, كلسسم
 :رايخاوراكرارجب سفنا نال يوساريصي ا كليدماو هول مروع

 ينازيقاعلاس ىانإب خراببغء ابوي ناكو يراسال قشمد يل! طواجو
 الابر نيرداصلءاشنلا يالا وامس إن ليْنوؤإ ضف سف
 دبوهلاملا جيش سم اربع س| ولي اص ذل اوبا ناكو فوصتلا تيب نس يطالغل
 حن اماقواو بطالصالا طير نيلي (ر فإن يلع ناكو مينوملا
 فارداوداليل اب ىدانلا عرصُمم ٌءدح ماق اف باسح لعالو فرش بن كم وب
 الا تناءوارصا راض نايعالاو [مْتلاوأوننتلاو ثوببلا بايراود ارغب

 ١ دوسا|ربع ةاجيرمسامداخرل ناو ميلر كولا ب ! وامل هل ناكو 2

 ئرلاابب تحامنعل امال ادم اكءنخام هئيلغل كد لاوسإلا نينا
 دّرمو ناكنالاوزعلارعب ناوبإ )و لولا يارد هيلعئناكامع يلا ير لزعم
 نيل [لجوطارر لزم اجيرلا يالا ديلكل فوم ةلافل كلت ل, نيل يأ
 موصْو خرزوبوشلا رفد بدر عما ونت يبو ل ءْمْجا تيب يل
 ,زعزخاو ءإبا بحو امعيغويطملا ئياور ين اهئ قريوش عمس هيب ار يعينا
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 اهكوندلالا لب يتاوملاو كااخل او ناوسلالا بون اسيب ل ركل! اهواي دنع

 ةينعر لع ئلاو ىلباننيبكزن فعل عر نولحيلا ل داعلا أر جيجل دخان
 نجي صف نيبلاطاولورو مابا نال ناسيب يلم ِرسلا ماما, سئل ل عاقوط نيالا
 صوصللا خي ايسرلكأ ةبْمع جوملا روصوام ا وسار دوف ل اعلا راسو بلا

 رولا اولزففاوداعرس نررسابونولتشبو نوسرسي مايأ نال“ اوماق) نروح او
 مرفلا زن الو نيرجام ابا يلم ماقا و هانم يرجبملاهل انا ل ءاعلا ثجو
 ساوججر ال روطل ايف مدوحم تسسسد مح نيل اع زيم ل دامذا اجرونعلا
 رولا نحاول اوجحر ينم [أيرف سرملا يف ول سوو روصلالا ره
 موب ناكو ناضيرؤب موب ْيأث لا اوما )و نابصُس نيردع ند اثاجيرالا موب

 لسا محاير اوم |ارق بابل ارنع مداكثروطلا ل هام سحأ ان بابضل اريسك
 يارويريتحرهولدامو ل]سارلاو سيرافلا م وبلا عرضو بابلا نوبل !من
 5 مور ترس أ |وهلط ناضير ارا الفلا مون اكل ذروطل |ل نسا موسن

 نول ل !م)ئافُمروسلاب|لااوفصلاو قشمد با دبحان نداوصعزت ماع
 بحال كرم ي ارملا سوير غلا اير لذدو نلمس مالسالا ثيرجيزيل ال ان

 : نآع)س معاج ونعإن قوه ورعا طش اراك اى فاررلا ضمن بضع

 ديتساب مرح اير اورو زك تلوح نطو ةماعلا اكل دولا
 ئ ئرلا فيبسو مقلي ئرحيزرلاررب نيل الاعب )ئيموبلا كلذ ع
 > نيجور وطلاب, نول ل اقلئاو داوجالا ئبح اصلا ازاكو نأيزرم لا
 ليبرضو مناحارج نووارباعبرالا ةيشعىائلا ابو لانضلا نع مم
 :. ياليل مسن انول بالنوم ال انق نولتاقب مْ اي عاوفتناو غروشس
 املاك عرايخو يوك الاطار وطلا غي ناكواهعزه || يرجام مميلع
 © ه0 سون يسلا يره مخولاك لت يلكإر الال اقر
 3 ٠ دارا يرارصإ ملا ااهل 2 عككاسع تان يل لفه ل

 «© 2 هدارئروطلاسخانشتاب هاوار وروطلا صحب رتل و ©
 : رإلا طوع يرنلارفواوي اننا زميله انا تاب يلب مل اهاباي دشناو
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 الصم ابوسح ابا دايو لايل حصا دو كالمل ا, سانلا نتي اوروسنالم

 هفنسأو ىلا ةباقلِفو لا ع فلا ةباسجتز | دادجيرصتب ناره
 ارو يرو زرمّْسلا بؤشلا ميلا ل سراو عالسلاو ل اومالا قزدو هنيبلكل هل
 باذدلإ عك موعتلا ف رلنْوإرمو منح باح لأ هنقواو هاعرتساو هناعاف
 زيلهرلاو ملثم اًيرلا غرار زيلع داعل ةيطع نضيلا تيناياعرتس الاف
 اريضت اقبط ىالتخاو عيل ءاوليزي ا هرلا يدر وح بانل أر ىللأ مشل
 ةرو ميسرب) ىرضا ة هيأ تلخوذ ميرفيو يرلاو نإريصأو نارسح بحاص
 .و ىرحا:هخ خد م مجريعو ليه رولا سيفو ورم ناسارخ كولس اهيزيلهد
 ريظعت اكرج يف صو يلعانلخر ماي> ثالث كنركاهله د دره اَيَواع
 تدي ءرعاق تس ءيصوهرورهاوج ار عصرم أح [بلعو بهذ نم

 واس رلحؤم علق همي],ياعو مارد :سضجئواسيب راجي ابق يلعو حراس

 زويل, بطخ نبط نجرشد سراج اب يما الو درب لذ هيلع نط امعرد
 ايلا ويدل قمل عرولاورهنرلابغيلتل تفصوو ى |ملا ]شن م فوكد

 دارخبف وهام موصنيرلا اره هل لذ نامجزتلل لاق تيرم الذ يلوم ميلء ويجب 6

 ايلا ل زنو باوسرببجاندر م فاصوالا دمج نولي ةذلخ مفاد انا يل
 دور بطتن مسد هبرخئمايوب هاش مزراوخ بكرو مياود تكلس مريلع

 بكت باو درو اطخملا اغلا نوعستكم ناي هريملا تلو هركسعو ءاشلا
 نيابي برنرعلا نشا يدر اكس اهركرنو ةميظحلا هبكتلا كلتنب

 موتر وو اه نمجيرنلاج رخو :يماشلاركاسعإا مه ئمم داعلااو غرتعلاو و
 نيعاولزةفركدصل سمعا امار قم اعاجعتن ايواذلار سمح ظرركسعلا كلم

 مضدملا هل لامرعاتف ممم هل بف اكمراي]رترظسف ناسيب للم داعلا ناكر
 د الو )تكنو كيلامماشلا نمط التاق! نصل اور بمجلاب خشم نيالا

 مجيشلاوبعتواسو يملا انهي امالكؤ و كوض)ايلا نوعي زل ىانلا <
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 عر روع ع ) : ارعالاريكد رو هريبزن نسككبلاملالامسافاببش يجد هصتنو |ينس

 ترم عرار نيرهع نيدوع ندب نيج ابيوزتسمف عرار
 ئيبلاطلاةباتن لو ميزيا نبا فجيو يرجلا هل يرادلارمهسوبا

 حس قمبلاب ينام انبي الع بدال وقر دسم هيبامعب غعمبلاب

 , دالخب مدموربامنحو نيبعير او نأ هس نلوبو عوبشو هيبا نم ثرولل

 وكروت اجاو لعن اجاررمشلان يفر ناو رياصتبمانلامانالاعجرمو
 رعش ىلاقلا

 ناطواوراطوإ فام ك سولف سبحات هنابلاو عْزِهلارهوقيتعلاازهو
 « هنانجامونلاب بطب زلتالنا و مسييلا يولي الر هاو ثبللا ٠

 ٠6 .©2 ماوناكال ين اوجويرجإلاب ه تفلس يلا ابل ابيل روميْؤنم و

 ه ءنابلاواض اةضوراربحو هرسخ نم اعرج ار ازبحاب ه .

 ل ين رول اوسلو ىف او داكن دنقلا اول
 ه هود ا ىةميبه ناضعإلا ل عمشللت 2

 مه هناوج ةيرعاوئالاي هجلاو ه ُخسج د املظلاوو الكرابو.

 65 هؤازحاو ثيازعو مالمو :كححاانبه يركرياذه ه 2

 مناك ربعلادنع بحل يدلو وهربت ن امجالإو كبح كل ل4.
 م هناررعوولإ صيف بجذيو و يوجاناشحال ظردفلاب ترداغ ء

 0 نئدو ناصر جدارخبب تنافر تاكو

 خدام سوردع ئبإرلا نسل | لوييعو اورج فظن رش اع
 20 مدقو لحامل نسور دادتحإلل هيو يرلاعاتحومشلا دف يددو

 وكذو ناس ليطب ةرملش هيلع علطو لماكلا ئماكؤبس نيدلاَغ نلو تمم
 ةلجد نداذ اصح ميدو نم اظنلا ةءسدلا نالضم نييوبجنبربخ نيدلاوك
 ناكوللودو ما ءواتب ىانلا بانو ٍةرايس تى لكل بيرو زيلع ةدايز
 رريبن تار سار برحو !لام دريام اا ره

 :. دا >نيعصار ارم شب روسلا سار يف! لإ هدمل احنأو اهس ايد ادب
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 نيلاي امم يتأقلا ماعلا باير نمهئلود غناكو مجزتو سيلطق كيب اورقتسإوو
 باس اونبو يارسْئَْلاو يملا ونبي مسالا ور اكففالا فيشلاو و ارش. نب
 فويل ثضبو مدقغَتِبو نيبح اصلار ور لرقملا قيبكو ايزعلا اهي ن اكو مجرعو
 بامور دعيثا نو مع تسلدر اكدالا عرس ةنطفو اكد رفوبب ناكو

 ىلاوريب|بانكب كو بنا [ملع لطب الاب اضق يف هبلا نا سانف فشلا ناكو
 بلك ناكو هن رو هيكاطن) ئيو1 خا عون يت ولحن اكورهاظلا

 راقفلاد اند ناو ىو عيراوةياقتك ثالنئ نس كلذ لبق يسلاهر دج يتنت
 ويجبرفاطظلاو احاصن اكو نيرضافل عبد هآو هلو يصبو سلجم اق موني
 فزنجيربقفلا ككد بر هاظلار نع ٍةرثع يا سو تسلجاإ فهلاح

 لاق هويزنت يزعل ومزيرهاظلال اماه دري ]ع !فيكلوغو
 نوزاهلوت مص ميضننا ن درا نافيإب لا وهام جل 1 لودي يلا اه هل

 لؤاواملاسن اكو هبل اركووبا دل ل اّبو خط جر سجل دلذ ف ضحد
 رادو هبصنلا ماتفاوتيوهويلا كلذ ين :ءامجلأ بولكت باطق وون ا وع
 ىدسح اعلإ]*س ميجر مانو كركتتام نوعزم تالاف ررهاظلا اا جو
 'يجلرفلاراد يئبلا موب ع نع ارجو ثالث دعب تاس لج ا حر ضو
 ؟ريلشامد ارش نييوضاعلا لافت بركلاب فزغع او صخب ع تزكرت ةاومإب
 رعيشلا ل تلقف سايس (ماسل عطنو رعب رس غررلاب بوف لاف بيب داتل لاق
 تلسو ةرلا تيد اق فرطام |ءبلع ابطاقن نوكياه ادعاسرلساهلا ةسايسنا يف
 حب كوول د داسملاب ازال ورى اتمنا انه يرو ناسا قوم

 بلح: علب فرو بردلا ةلجن غرحإلايداجج سنيرشعلا ا(لدلا هليل يو
 رجوزعلا كلملا دلو فدزرعب ماقو اها ينلا نصرم يلا كلو رسب شن م

 توب نا بم بلح ةعل فانه رطادوركرأتا مداخإ)ورغط نيدلا ب سو
 مرن اههءانزكرقواند اخ سب ميلا كبات) نيكي ويخصادلو نلخيو

 ليلجولبانا ماو مورلابإ | ينعسو يصدم ا مدي )ب ئيرلا سس ويزو لزعو
 ىس ميبرب فمسالاك لأ لاهساف مال ]جام مانق نحا زي زعلا كلم ارماب
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 ليبلايرلو ]ولا ثلا باىلا عوراس نب مل لانو م انغلاوبارصأ نب زج
 مانثيل ايف ارف اسررصعلا كلذ خوبش عمبو يامضو ةرشع نامل نس
 اللا عريو يشر مهلافو برج اف د اجلا كذرن الا كولم ا جدبر مورلاو
 رمدساريعيف/ئمد اد خبب ححدقو ميلا هيب يف عطقناوربكو اره ) داعو
 . داحشاو ناب اكيولباسر دلواعراب ناكوعّمورهاش اياركل اربع نب
 ناش !:مريعر اسال إس م قراوهام هرعش نذ ةئيانظانلاوةَييإر
 6 رصحش راجالا
 5 « وجابرلا يضعوا ر]ماودبب ه ةيظاكوركع نىثربلا ماشابه .

 © ٠ روطمرهوابصحل انهمداعوه ٍةرصحم ]كايا تيمساؤأو
 , * هريئاغتلاعالناركرمموو لس نمانغلا ةحررل ا اعراس و م
 © هروثنيو درو عيضْس اماص م رقؤو ضايرلا كلت ااقوُس نع , ى
 « هروعوعتو خلاف روزبامد ها انرتلالمئسنايزضاادم 9 هروفلوخالاريرح اف كلب ام و انك ايئإ خه ورسلانلامو و ٠و
 ٠ هربطولاوارلاو شو نزعه تردردت نامل ءتاقتاقو م
 م © هريضخ ارحل ؤلبزكلو نما و يعلو نم ترك حرمت نظف و 8
 «...[ةوزسلا كينان تا تس د كيل ب را
 [مكو يلع ترو اهلا ةايرننالتناّتوداعلا,يرفو ناّصد يف دارؤببناذو تاكو
 تعميو دم ةببرح اف ينسدح شرح ا نأدسللا ناب فرحان يولي باني سابع فو
 هيالطل الب عمو فمي نيدو ) ئههاربع مستقلا ) ئعيوز ئءرضاوهو ثيرح اس
 20 انين ارو بوح باج ددورجما يذل يرن هنا ينطإلبو نسوي كاعو هرم

 . اله زييناغهساو بلح باسرماطلا كال اند زين ]تصف ةنئايام
 اب لايبمم ناكو نهال دببامخجو نئبجنام :نسيصهداوهنا انزكذزم نرلا
 امسح نام لمالو كولا نير مالنلاو المل روم لود تاكو دنطنو

 نسي داعلارقتسااملو هدلاو تاوزغ طن ضحو هيلع جم اولا لامة ْيعرلا لا
 .. ياملوفنيو بها حطجرب نيويز رام لابييرتعلا نوهبكم يحاالمل مال يل امض
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 « 00 ٠ كهل كيف يملا لفل ه هضحب ةيضوول عيان
 »0 ٠ مافووللامايا ساؤس هدوللازعلا دولا ريعان اوريعا»

 0 ه مواطنا تارسنوو هانش يوداوف عاف اووادو ه ٠

 2 ٠ ىاهد ىناهدالرتلابته همس بضن قاس ناه ده 5
 ١ ه مكارا نايا بان وو قصخب تونا نإ خا فاو. 5
 ماكس مول ياا نايزمل ء عرين بولقلاكيلخناتواو م 2 »

 تايب هز كيلجر ينادي تبدكل اكيإ و رعش ناوبد هلو
 ه 0 ءزلشنان امض| وشنان ه ترثلا ردكادا رك هناوساوا] ,

 ٠ ٠ بد اكو ادلاّمن ه ةش داعم يفكتايواسا اوه ٠

 ه ٠ [جاؤؤ ال تمالك رع كر در | جرب كمل مرغدامل و ه 6

 تل ديما با اسم ٠

 ب-لئااقو ه٠ .٠
 ء ياا ةدجناو تيك قوشلار اانا 1
 1 ةرهزدتواهئس تي ويكو» م

 . انيبرن ويكرر ز كلا هانتيغ يدممابملامشاولمم . 
 اإل اواجث وانتم بوبس باكيا هبلعارب يسرع لغه ا كلملان اكو

 انو ئرلا جانا دل ةحلدلا نال يني اكداوبكابنيو هسامهلو
 بيطلع عزضا م (يركدزفو ئبلا عانت دنع عنا ناكو هطب ان

 قيثالدوئيفو هنأ ف وركو د ائالثو نيعبومعيرانسُ هنابن
 او قشمو حاجب هيلع وو دادخب لح لا جونم اناو لاوثلم أس

 نوحستو واللا مو دعأ ْنْز انج ع ى اختو بو نضرذ نووبس 5 يلا
 00 ران نع يري ز اعلا وصتس ب ع وورد نب

 ناورمأذ نب عبو نأ سيرام أ طاق نحنا ح الابر معس نين افيط يورو
 ورحل مسشلا إو يراشالا ف ابلاربمنيرببو ىبطابالاو يزئورمسلا

 نواس ميدو تع ايواويكا دل شر ملزما وربما عسو 3
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 ٍراز نم شرف و ةنسملا هعيورمرح ا 2| لهل ءر ايز نيبو ليييلعسس الص
 ا

 نولا ع انان جوف احس سدو تاينلاب لامعالاو ءاَقْملا ثرفل

 يذ نب ثرحل نيوبيحنب هيصعزنبيصس ني نب نسم ليديز سس 0

 ىربع»نارعس يب رل ورارلا ئشمرلا اشنملاورلولايدارغبلانملاوبانيعر
 هساررعر# يا بل الع نينسركعملو تاياورلاب ناؤنملا | كو :نامسحو

 للعفو هب اًضيبصخ ناكم هائر يلا وهو طازه صس يلا شن اطرسإ هز

 لفوويسر اهلا ىلع املا فرج ب اكو ريب ) نبل انس اون او يوسملاب انك

 لكنلاو عاضبالاو بصنغم او هبوببحج انك ريرحلا بك ررهم ياع

 يقيل يياروضسو ايام مضلل ييرجحلانب تاو امسلا العاب !:ييرعل قو
 ذو ثالث نمو دارج ن رافو زعو يرج خوبُسَيم هروب كبيرهم ا عمسو

 ىئرل |هزام جا نبهاش جرد ئرل اجب ضنحاو قشسرب مافاو :نامضو
 تاب اورلاو تارهلا بلا مزنناو ك بلجن بحاصر جالا ك لم ا نلوبو
 احزن اكو ى رهو  حاوتلا ب انكي لع ت إرقو تاغللا وخلا لعو

 ناو قيل ا بونذ ن برصرف اذا لوئبو نوبساّوو قشمد ماك
 700 هنسل اج من اسال ما بالانيرظق لحل بيط غبّمعلا

 ناكو طخيابانك مبان ىلا بسكو نعلإللا:باتبك بسس ال
 ه © رعشس عرش نسور رلا لشم بيكي

 .٠ هزداملابيبحلار اأن انيلا ه تمسح ايل سح اب هسا يزج

 6 هر اصلا (]وطالول كلولو هةزيسترووسلاب تاكيلابله ١

 9 هرئاط ريكو أ فيط عررك © هباضتنا لش ناكالصو كلابن ه
 ٠ ا تيل انو ل

 4 (َنِطحرْ بو هص|ليعتمل ه مهرار دحب ىلع لوكاس اباه

 .٠ ه2 ايكاو م هرملاوولا و كوب تعا بو مهن رس
 25 «© و ٠ قارقيومار ماها ذا" ه ءتيضرف دع يدلعب ضرر
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 ىرمل| وعمي هل قبرص تبي يلااحو هباصص)ن عل ضو ليللا يب برهدهنأ

 همحطاف زئيقمل عالسيو قب ابو سز د ناكر يلع لزنف |مسبكير ناكو

 هليوم عيفلجرلان ]دقو ءس]دضاو لف دولا ماَمَم ءاذسو
 [مادبفاعن أكف رميلخلاف أود ثحبد نيرل !ئيد ئيإ ا هب نعيد ك يراملا

 بحل اورج هتلخ فرش | لع سبإ د ا 5

 بلح باسرهاظلا كري ايو وسو خا سورتع كل انل |خدسلا
 ويزعلا كل | نم بلحئسالوسر نوورصع ن مال ل اربع س ايعل وب | ]سوو

 ناار ايدو! حسشو هوباريلع ناكابيلم ىبرغت لاس هضيلح ا نيدبح
 تاظد أم نالاجلا لاقت ارح ماج ىو لجل ىلا نأ يعُس يف نوح ]طاح نم

 ه اريل غو اووي شمابويزحو حاجا ى اكرخءل تيم نإرح

 اهنمحج خيبكأء اريل اوبتكو نزعرعفم بيل ا يمل ير ئفلا اجو

 ييلعر حور لوطروب ردع بيك بيجي ككبسلك مونيا عزها اوكوناتلفو

 تاقن ىلليم ايضنقن و ترسالا باف[ نخيل قولا مويلا ائهاما
 لاي ف اكسعإا نامل امجبولع اووي ئم ةنسلا ع فهي يل بالي رشالل

 يباناامنبيذ هقرلا دير ناصشيررخا ناح نعت كراس لاغم ٠5
 نا ]نلقنرعاقاطلمب هيلعإ حر مونس يناجي اذاو معرل ار كم
 اًصاعيل ب ل م ا يس

 اهلك |و انو لؤنفهسقان تيم اذفو منا !هياداانماويزفالم
 عاررلاو تاق ا ني)لاقو يبضدخاو هدأت اناطعاواضم ناواييش

 فقرلا بشل فلغرق فشلا و بلجم | ءضواو اونحإو َقاسو

 ملمع | عقشنرهاظلارلوزبرنحل ارح كباتا هنباو موال | يروط
 معلا !اراسو يرجو هاكئاخ اب نكعس ان |وهنيرلا ل اجو ايش نب
 تهجؤفنو هل بيس كال سي ل عو جايا زشلالايفزجو قشسدولا
 بت انلاعيو ىرقيقلملازرىانإ عر تكن هارخيلا

 ينلاورايز نييدضحو العلاو وثوم 1و اكان م ترعو ير بعكل ئرل |لم 5
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 سانلإب جو يكتم فو يلع مقيلخ ا دلو تا سسح بد نوال ب نم
 نالإب بعليو نحو با ملكا لسن[ ع تسد لذ يبا نب
 عار حت الخال مبركفررعملارداو تافرصلاوب شكا ءاوج ناكلثعملا
 ٌفبالاورخاوءفيافل جانب هيلع وسو غدخمل) يذ طب ربو اماياضرم
 مهلا هيون يب | محو هفيل لا يوس ىلبرل ملورلا بايرا هيرب يبو

 ةبلضي م وكتم سار خد هج ا هوب هنا بي اجلا وسو هبْملا و إوم نفرد
 بيبح برر يبا ىلا ل والم جوعلاورورلاوبثو دادمب تئيردثو
 يرو ئباكللار فع يالا ورع هيل غلى ب نافو ئاسلاك لَيْوبْقْمو
 كلو بلتتاو مسكس ردالعاو مس لكيم الزل قاع ءاَتَسَيَ

5 

 ٠١ فراوبلا اوُسْمْحءادنسراطفإف هيلع حايلإر فيل إءاوانرحر وسلا
 لكي جاونلا ماقو نطاو نهر وعش نرثنو قناوعلاحرضو دابرلاو
 تولع باشلاو ماعطلان م عش |ون) فرحي فيلكا نر طاع ءيجان
 ؟ جالا دادي يرجو]شلاو عيبلا طبو كايامح اك طعو قاوسإلا

 اعلا سربلا دارج ناين يجر شوي جرت ميلا ناكو يرضارلب
 ساربعاب|ئ دلو فلغو دارا مرللم هسا ل عم انج الاو نابعالاو
 ولازم م[ ترضع قئول اهيتلو يحير يوم هبملو نبححما
 ىنالسو جراوي طسلولار كيوب اركرأبم انيك رابم امحاو يوضلا
 لتتنا م غبسح) بهّرم يب! مَساف لبائح او اف (ملح اكو دب امو

 يهزم ع نلّتناام لوب ناكو هل تع بابس الباسل! بهزميلا
 هلوريماظنلاةىسرب اور بص ع ربو ع رغو بالا ىلع بدالا] قو
 هسفنل يفر شتا رفورعُشلاب افراع اريج ايببل ناكو ميلع زم سرس
 © ه © ©

 ٠ ه نول بلجو معلا اهدانفا وه امناش نيرتملا رجاله 0

 هر هنوسم ان ارساوبلنو ءانضس بال يي ناواو
 ئادمرب جراقل ساربع سك ينو غيدو نابع داو تناكو

015 



 بوثل| مرو ملا با ببر يح بحاصر اضم بر كم سأ ناس قفء|ورطانر
 ضو ولو لام ا كتوم لظو فيلا لئننر ديزم ا سبل عساولا
 ميرال مول إس يذأ يف ىنخاب ناكاهو هلج ديت مضامرو بش ا, ع امج
 تك تلوح سلايم لان لات تائاةيان لوو
 مجمو مزح 'يحاو ءىيصالات اكن ا بويوهو ل ومن ناكذ برصلا
 رنوكيواتلا سواليل ةلجر يف هب ينو سالك حا كلذ ناكف نوصي
 ربعن مالدادبع ينو ميمو ]صح مرملو لاما كتئفاال
 لصاتساٌ يلا ن اك يحرلاب بكت فر حاير لار داعلا ريع نب باهولا

 هفيلجلا ف ءريطصلا مالا لاو و يحرض مول )نم بل طيح
 هايائداعب نيل اويءنداع تاكازكو هقيرص مئفلاوبا باخ ناكو
 كرر يسيب يرج تامابرعب اروي مسفلاوبا ل اخو بسس اذ
 رايلي ظوامد من تيد وص ينرجيرلر كارب ني تحتي
 ماللاربع نكرلا ادام اظد ور هك لا ار اهيزيلهد نم سس
 عاصر إف ُهْبُم هلا اي اومدو نا رس نأييبص عرعر ىملاح

 كتئلعرلا بولت لاقريلاخ يتعيتم نزتلا لف نكراو لاح
 ةلجمالل ادبع رو مالها ظ يلع منعسأواريخ هسادكإ رجا
 لص ءدحو هس داو سس ا وزهث تاهو اعطت نبكي زم نطبلا
 رسع نهض اك اة | اجسبعحو ءلاوروج مل قرش اراع سا

 يللا يشا|اةللم ا اوس يداوجلا دوحسس زك [ندو يام حو
 رخلاولعن ئيلذل فشل[ ك لم أ ءاير وش ود ناكو بكوم اهامتلأف
 نوال خا امسح مينو ,وكراند هيلعإو نسر ةيرربلا بايب

 دكاربد يب بسكو ل لوثر ررشع عباردحإلل م ويف ٌيرْعلا ص ريكاطنا
 كتان سلي شا الث لمعلاراو ين بلجص كلم اربع تسلجم
 ةقالببا عمدو مبتاج ىلإ ةلجاو ناَعَتلاورهاظلل مانربتملا ع

 4ع لْو رود سبلب|طوسيرب ا داع هدأ كلن هرج مراح ٌس ةئاج :
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 كيوم نب نيرلاداعو لاول اًرع مصاوح معاج رعمو ةسسلا ره

 دبر كوست العل!قيرطاوكاسو مدر يل ردن ييطلار
 مدوضيو مزرم ريما لاس هالي, ىءانل إيف نسحاو غاصم اوركوبل ا لغمملا
 هلزناورهالا خشو ةنبرملا عين مريب لسسو ابارهيلاو ليكلدل مزنر
 ضرما هر اسقو تلا مكسيلار اسر روظع درج ستحو هر أو ث

 مسرب طدالا ف]راشسأت لؤتنن نيارل نلت لاذ فيكس و هتسنخإه
 لكزاطل د جر ةوبسب اياره هل دميو يطالب انلزنن كانه لات
 نايوانراقرهرحا كسانم ا ويحي خو مسلي حاو ْمينحي) نصيزم
 مكث يضف مف ع يلاراسوو سنخ ا تاولصلا اهي لسو مزرعةليل يجب

 امودردع هئالزسْيسْكإلَء يسار يطع ام لاف الهام تلقن عمو
 حلو عدرزرو ئيطقنل ال جر مللعلاب يح إعلاء رسو
 هيلع عنب نعوم دانك وج ملاسريل |يكشرتينرل !يلاداع الو ميبلا

 اءالاو نإبعالاي ةعامج عم هبال يل تجري ءركلاب اهم تنك اعام د
 فن اعوويفان نجر ارامل ومهسيحإولاترتسلا ام لمفلاوْهَملاو
 فمصإ كج عرش ٌميربلا يان طل ا ريع عمليا ناكواويو يلا اًرسو
 رُموِدأ امير لاَقُمصوصللا يح يلع داعلا عرلاو ناكر لعمامو حج
 م اسبر حسو هنعقجإو هيلا راسورح ابعت إلْ بح
 7 ريسرم ا | يرح ا ضهانلا داش جر بجي دانضويصتنو
 ميربأى يب فققيرلو ةيوبلا ىلإ معنو دات مون اه كءاور شيد مما
 دلو لشكل ةيتناا سير بن عأب /ينون مضر سح
 عوز ىرلاوهر ئبي اصلا لم هوي نايو:ديابسجو ىيجد ست
 ينسب انه مهدادإو منهن اد ءانرك فو اذعلا تس دنيا يدرج
 رمايعنبولع هقغتو نارملا مهارب الق يررخا ةزران يب العلا تسس

 ات
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 .+ كلور محلا ب نر ايبصيمافلار نعرم وشو عيعو ميبالع ثبدحلل عمسو
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 عض نزولا يردن يجو نام ا هديب غيماقاو لام ايداو ممننتإث
 نيلوك ايطاون هريزغن لع مرعو جطم ا برري نار يف ءلةتعان هيلا
 ماقافرغ/ميطخا اًمهاسنلا ير يف حرضو متيحو مستشوسار قلحو هب
 اب مافأو ىوعلاب هراد ل زنف دارفبي اداعر يرده ْنب لزع يحارب

 نييسوم اربباردوشب نيرف يكلي || جو لوالا يداعب نون تح ؟
 نم كير ا مساعض/ونم فوووم او تاذزصلار باح |داونح ناكر
 هساريع بيسي | نو تصنف حد حيو لاو دبع هقلخ برئ ع ساينصو عوج سرج او امهدزيوينيززفلاربخل او برج

 احس او عمن ةذنمؤ جراما بق بو لاوعإبإو دال ةزتكح اليف ١
 هللاَني مبرعم يوري جر حاح ص زنعاذ نيس مص راهو
 بلاطو لوو هّمِليِلم ىذا ةيايمر جس حرربس يف ششمهد
 عربلع قيضو جاح نير ؟مهيرانيد ىلا نبع هس شهد
 9 2رو رسم عزجأو ل ام ا كلّرد هفيلخ لا هيلع كو دارؤل دزوامو

 امو تن او ئيكشاطاع) تو خاحم ا تاما نع دلرعو هبامجصاملا 15

 ىئاطم ارلاىبةانتلاخاق لع وصفلا عيلح ءل خس اوسع
 لع سار هر رؤي وثبلاء نم دو هزانج+ نلورلا بايرايثسو
 نئرلا داع هديل ل رع يدر يدا سو رثعع ندا اخ سسل |
 ديك نب سي | لزم[ سو اًضملا يراججْرلا وو ئاشمارلا ب
 تقر ين اكدأف ارابج ناكو دوعسل ١ زم اء بلر نيل !لماكلا ٠
 ما | كل رلو امظعلاو واكل َس افلحو فيش نيام نام نيلإب

 نمل لميس ارم امرزؤ اد مويلا ل صار هبانيلا لها نر
 دع صوعوابجازف ينسرخرص ٌدعلف لثحا احا [منر

 وابن يرج نع ابيات سوبا ىلا نم سافلاب جو اعاطقاو آلام
 لوم ا جو لغعملا مادا يرعجما ههإ هد معمل علا ماشل و 25
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 دك ازه هيا عاووانو هريب مسار مق مناسل هوطعاو كلد اولعتش
 رضشسم ال افك ادلإب ةباعسل ايل ا داعم نائيرام لان مرك اذ ىريد رص نم راسل عِطَمرف ناكو كتف يرضعلا ناسير املإإ ل جو ممالك

 اهب تامو ليخ غروطمإ يري طساو لال مجبارباريخاه ميج
 : رق ناره بحاص شيمعرب | نون مشو ىف رضننسملا مايا
 رزع ماقاخراسءناو ناره إل هرفنت إب نداو هيلع لس زيلفل نإ انوكذ
 هاعتلاو ارمي /ل جريمه يلعل] طم هفيلخ ا ركاسعر ظتنير حزن يكب
 (يافاءاصابيو تاقرصلا ريكا اص نلكو ىبراهصا قر غتر يلكسركسع
 رانج اراكنس ورسكأل لاق يللا رصتس نب يزاغوبيرطلا يف يكعالداع
 * [و أضل مدح يلا ث عم امدح لزنم ةيليص ارسالا عالم ضعبب
 هل لف هلوسرل لات ل ادرل اد لاوس الاب كوع )انا هل لاقو تاماغالا)
 سر او ييشمس اري ريع كل اهم اراك نكن او هدر او اوس تكن أ
 ٌراَنِجااما لبقو نبسلا بيش ع نم نال لاهم ناطسانا لوفيريا
 ]ححصف مل اسلا هلا كعب يزلاوهو ئرل الج داب ضعبب
 :* رج يع ربربعس ءس] مصانلا مادالآرينو تيرح يو مب د
 كه رح رماع نب نظر لو سوشو نرلا ره هبذلو يل امم اوبا
 ايودارعبب اهو زيياعشو نيبال تمس ةسإ ماس جري دلو ي اهصلا

 2ٌصانلا امال عر زوسس او ضرع هادورئّيك ل امهلو نير سوم ادحا
 نلماهلا ةبرازولا ولكل بلع ملتح نإ امو ئباكو وير نس
 5 بلا يلوكلا يقيلا ماهل اوس ا هيج رملار سلط إلا سبملا|
 ًاناوريوكو رق هؤيلكل ل بحس سرع دل مرقو هالدك فيبس رلفو
 هبئلو هرازولاراد ىلإ غيل ةزجي بارت ديري نب نوسي ةلررلا
 هانركورفوصربر هراد ةب سلي يربح ناكيزلاوضو نرلازحم
 أبو ريف عرشم نميرلعلا ةباقت ييسؤئيي د بح نانولال علم
 »+ ميااحإل نَا ايلاف لاب ميلاطو لقتنعاو ملزميتح هفييخلاب لأ



 يجو زيعرلارلطف صال عابنم منيبل ا هالوو سرظ ابو مْ [رقفلا بلا عنج
 هتجب يف ماقاف هلزعو هيلع طخ هني ا ا لشد اهلحرغ قمل اومإلا
 نئدو لوالأ سر ٍؤِفوَس نا لا ونال تاقرص زيوشيب جب |وهينف المإح
 رلواورارلا تجببو ببرحبإ يل تم ِْ]َقْيرْب بح ا بررب هرادُؤي
 انافنو ناتو يولع رود مادللا م زو ىسهئسلإب بيلم ا | عامسأ يربح
 ةنع ارح هم ناكو ناسللا ثيبح اً ارهاج افس اى ن اكو ظعولا
 اناو ينل [زبهسفنيوسو هليل اممتنالوفيو ىانلا ابان منادرم ام
 لغزلا برين او ةعبت تائه ميو قشسرب رست ربو جاى مالغوه
 اماحاايباالو ربما ف سوبر جوبا ىلاخ درو تادعلا نهم
 ميلف ننسملا ةويِلْكن اكو هيلع عنشو ايش دارؤبي ا مفحيت ب نكت
 اهيينماق ايهم اهباناو قدس ديلا امي صه نم ماكل هاذنو هم عسي
 ًامملإرايعاو يركرلاررصلا(خويس خش بستحيو يروح انيدلا ى شس
 نيبلا اله لج ار ذود اجت اال اعيبد لوفد ييصقي امهر

 ه 22ه يدرب ممضقيفاقوازم هقؤحسماشلا ويطول ه
 مس واهم او هعاملا اجي بنهل ن عحانل ا رع ءلب انك! نر جالران ناك
 لخير مارد هعبر نوسلا ف الغ كسس مل قئناو يل عصانلاءاكشو
 ىشسربوعر لمدمان ايو تاقن معرب دارا لتعم |! اوبك ]هوو
 رسنتسم ام ابا مرْهُم داخل ىلإ ل وزنلا دل ظ حم قرم ماشعلإ.ماقاو
 ناكوس انلإب تإباحسل رف عرش شرب بابب سل يحل سوْنو هاد
 نيو (نلامرحضعبل ضءن ءلامالغ نا قت او اهيبوهو دادغبب اح
 هيبلعرسيلورارلاد تساي اضم ميلعنئابلا جور اي هطسلا
 لولا حتق متين لدكو ةبشنح ةبام كماله يت ]رينو اكرم لافد
 انلإ,ئرلا ب[ رولا اث جدو ,ىايولا يلح تمار فسم علب كاد
 رماز يلا مال ملاحاف ةصتملانعدلاسورارلاد اسس ضح اف يلمركناو
 ملال مطقيو مرشح باميلا بيرهبو ياونلا بإبىلاعرجي ناي قيل
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 بنلي ضخ [ميب جر سدئلاركركلا جاك هليا لع ناكل ازرعلا هبتلو شانزغ نب
 يز انملاطابلا بوخعو ماشلا جي هعموامئي ىلع ئررلا عالص ئرف اظلا كاملا
 لصو اينرمشلا, ل دابر ذ اطلا ق/رصن اكو نويبس 6*3 ةراغم ام ناك

 نبل | م اموح هّمبسرو صم بحاصر بلم اكل ارك ار'“عربجور رب يف ارناطلا

 ىررضف امردأو ودة ناجم سل أفق عجزناولا تس

 يلا دوعاو كسانم اينما تسي الانا اورد جل دير إو نمل

 يلا عجرم ةَفاط جنمإ نكيلذ م)ب اي نا داراف هيلا اوْسَمِب لفماشلا

 تاور ل تق [يدوإ[ صف او .ىن طايل بوفعبداعو ماشلا
 نب نم ثيرحل انعد ممسو عرالا بابا شنب قئوم اب فدو حجرا/ارع نب
 0 كو هنيعيطوسمل هنورم اناكو جرعو دزربط او يسون نباو بيل
 كحبرو دل لاهو بلح بحاصرهاظلا كإإ ار عمأجاو ماشلا يل !جرخ ارم
 و اس ا و
 قشسمدو جب تعمصاور ابد يامال مهنس هلل هم دالبلا ءكولوزاعر امو

 ناو طول ىلا لاننف كتر ايز نيا اهل تلف سرؤلا ةرايز نم عجرزترو

 ف”الاقف برمث لات تلعن امنا رتل ِكلثد هكررح حلب واعوبطم

 تلق اكن اف كيؤلخم اعصينا يئْدوح|ام تلف هالدر ناخب كسا
 هزخا تيب يلا خرالآ ب ببر حصول سوم ا نم ةنيفس يئ دارئب ىلإ لن

 انه ئمل اقف قراط بابلا قرط عزحالا ادعلا مجد ناعالذ بيزعم ا تق

 يجزي كس وبرضو بابلان عض حربا د ]و عزحم كبلطي م لكل اقت
 0 أدإو هنّعا تونخم هعدادو كاخايرخ جرحا بابل لع جا مهل

 ليمسافن [نرإ خللا هتنضدولاما تزخان لونتسمب
 بلو امرلا نيب ضرجبو يملا نب مالعرتفلاب بتلم ا ربجوب !ن بح ائإاع ت

 نالحاو بهز ]و امص نيعنزاو حشتنسرلوي بح ارطشاملا

 ناكو هقبلخن هل فنسو فيلا ةقيرطإ و يملا نب خفلاي ع
 2: هميللا عداجج َةَرلح هل ناكو و در نومو ةديج تابع هلواهيشم
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- 

 اوي مم

 خد



 يمل زغئمالا ليال ةليلو موب لك نارتل امين ع ور عر موصب اسيكا همم
 دل فاوعزحر دارخبب ناكهن ا انل يكسو ءمزتنيو هبجيو يرحرويزب ناكو
 اموينؤيطو انس ابيصوا ةامائاراذارشاذ ناكر نيورش ىل
 انا وكريع اًرهوا نيه تن اى ايو ميرل ىانلا دالزوأ نمر ف فداصاذا

 تكي ادعت امزخابن ف !يلسا لوقو ايش هزمذخإب هدوصقم 5

 رابخالا ضزعامجخلا سن هبجوأ احا كلا اد ؤأ تنكو هوبح

 لعد ًانربعوالرككماوريشاو يخركأ ف ورعم ةزايزلايطغا
 دق هباذ اوك انعم اراد انلخرذ لعيرلو نيورس او

 ةجتلع نوحت ةشئفلز خاف عيبرمو هذسرعامج افاق انرزع دحتوانيلع

 رييضتفل اف يلافن هس يلووه الأ انحس لابأس ني كإبو ل تلكوةئيظع
 ةنافو تار همي اد اعايوانرضس فدو هرب ىمةرّدللاب يرو هنول

 ن اكاملهطايرلا ف ظعيويزعصرلو هل ناكو هس ) هىجر هطايري رص
 عاسروو يرنعإ اخ د ارغب تمرد ةيانو نيحيراو هعبرا نسي
 نكرطم هناا ظ جنا ناار علا وبن نياياتم اسحب

 يرجح ن خا نيئشلوب|ناطفلاة لوب اراب يعير اينو | كن 15

 يرجح فيركل عمر عالاي رب يج ناكورعالا تجب موعرم ا_طاذ

 انسسراملايغاك افنم ٍةزاجاءل تاو صان ئبأو يورإلا دوه ويش م ظحبإع
 ارجاربككم ناك هنس اسح سيو برج بايب نددو نأض عي ةناذو تن اكو

 انااهماناو ياوزيقب امن امناوبكتلا اعل اج يبا نم تيبلإب لوسيا 7
 مهلخْؤ شال عدتارلوو كحو هسرربكلو قروم اهل لاب تاكو م

 سم درو صو ءذن|مسو ىش احلاهنسلا بكر رصصو هلا و ربح

 جلا ءتنو قشسريرووح امل داعلا ناو تبل ازين رلا'

 ' نءينصل |ءرسحو جبيبزفو ويح ان كلذ هلل د اعلا امال

 و كم ا ان يسمن
 قرزمماشملا دو توخاب نعةباينىرلذوبا ىانلاب جو طءاعركة وط
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 اينو ماعطب بلا ثجدو نويبرص يف ماسأ لاذ عيدبلو ئيكربا مساكم يلم
 يلا لس نول ك للي ابو سعت كيررريك كال اوؤ ملأ رو هنطألو
 انسعب ند فنو كاب ابسا جيبو كلكلسو كلاب لع كيلخا نار نولجيو بكوك
 يل ادثعب هنس لفعملا سبب الماجي ام)أكركذو مظعملا مخشيو عنادا لم
 : ةخاامذ يف تاك هليطوو هزباضدو هلاوماو عالق عيل ونكمل نع ان كرك
 رمجب وع وباي ىإذ ني ىدلا ماسح نول يف ى الاب جر اسد ىلا ئلارس
 نيرلا عاجمسماشلا نمو موسع تكس يح انقل ل ايو حلخ دعس ناكو ترن
 قس اواوكبي | رحن مهرج فون [نوؤ تصنف هليل ء برام دب
 قلو ةءاذو تاكوانكي أشم نماهرعو قيشسريرومب | عم ثرحل[صنتلا

 ١ دجرالا كام زن سس مدر هيدوصلاو امن عيشبم ار زعن فدو يلوالا

 ئيمرتتنلا امرك ككس ايركذرت نلعب ورككيإني بوب اريس او طاح بحاص
 راو ارق اهو منسم وم احب ناك نسم ماب يت او عرج لطي مم طل خلها نم
 اليلزارحملا عوجرلا بلطف هىيسرّشاواهابا دع مافاف نازح ئن ثرسالاة اذا
 اليلازخات تاو تيس يف ساو لت كيج! بدعوه لافف رحوالا تم ]يبت
 +١ كيفدو نخل لرابْبو بام م بحد هع فرمال) عاصر فرح والأن اكر
 الخف ريوكا واو نسالك ليو يود صو زر ماعلا و هناا
 اللاوو اهيوفرف دركر المر صو الأ ةافو تناكو هعلطلا كلين وحسم او
 هووعاطاو نومح اق مرنم رعو مويلع عظو هدايا نسحاف طالها سد
 ستر فا ءالخ مكلس عدم تن ايف صووالا توعاورس دالبلا نياوينؤو
 ١. ووو يشل |يؤزن يه ول تسص ةيامتيك عير ارشيف الس سالنينس
 امضو روسو كالي سي دلو دهازل/ بهل اهبل انشلاوبا مر اهس ني ناملع نب
 ابا ق ورم ايراما ناو ثيرحل عسو نازفلائؤو هيرربلابد ارغبب
 الربو اهرعو ماشلاد البف حاميو تارهاججو تاضاير هل تناكور كمل
 تشر مرثوب نادك مجرجو ةسداقملا نيرل علا ها هببلا يوان جرالاباب
 :: ايس اذجتكاهو هد عينلا تر زو طابرلا اره تيار زف ريدك لخ +
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 « هنانرلانءالارجاثلاركاو انه امونكؤبق نست جولف ترش ن اه ه

 ٠ ه أوو انااا
 ه .٠ لاخ تيفو [ييانسال عتنا ءاروئجاملاءوثي بلولرخ العا ٠
 ©ه هى« لاعنل |نموهو ميسنب تدل نيك ه اهل ابوس طن بج احلا طاطخاذم 1

 هيجرتلا ىثمديا لع هزيل لم ايديا خسو مىعساننلا ةنسلا ٠
 ويسيل مدابج وبن نا ئماوالاههاطعاو نطل لا علخ براَدَت احظو ةمامعلاو
 دمحبوبا لاذ نم ادسسسع سنو مالع الا تاسووكلا ءاطعار نارمه ا
 يراذيلازبندلا فرشهملا كلذ درو ماعلا نقولا راو يسجل نع نسوي
 ةيسح اهدلا ةره يوكرابملا نبض سيوب تالوبلا يبا نب نسوب تايوبلاوبا لرغ

 الواو ] داعلا عنْ بح ا رماسا بون تاكا ستر ماعلا ضنؤولاو 0

 موروث ازذ نهاقلاب ةعاسا ناكو ط|ميرب يسع لغعم او لماهل او زياملا

 ميلا اننكدجو وا لغعل ل كو بلح بلصرهاظلا كام اةنئاكي هومتاو
 ط ايس ولوكل عانعا مقو ديني مناك هانلازم اسأ عرف ةبوجاو
 ىيث مول كلذ ناكو نلحيو لوك حلق بلطب كيل ام يف مادا اق اسو
 تحض اتث هربح موبي سيدا لو ايمو ماجا ولسا عللي واج طيس
 اال ]موي طايسد نم بكروانا طم امفدعالنز هلاوم ملت منلخ قاس نيل داعلا
 لجيل عمدو ىامف م قسسفقوس)ناببرأ انا يل اند عم انا نزكو بجر نر

 هريس قاس عج هوب عابصناكد ناصح يلع وربسسر فن دعو قاسو
 ل اكسو هللا مدنع فنا ماس اماوزماس) قبسف مابا مثال مايا نام

 يل | زم بلع كاس رنييتعلا !ناكيرهور دلالي ل ف سيذي نحو يقوم ١
 لاّمف لن اول لاف ىف يم ورارلا ةيرن ئبدايصلا ضعب ه]ذاقزرلا
 هوفر حف دفانرادو دابصلا(هئان ماشنا] ايلسواور ابو ىلا نه
 موبرزعلا هباولخرو نولجيإ !ءولوعل مالد ار يلع لك قير طم هه اوزغاو
 هدد احر ظمم ا بص ادع ماي | يابن لثعا أر عب اج بجر سمو اسرحألا
 مر زمكري | ايروليف ولة فين من الغ قيطلايقفداسب ن)الااوياخ تنكأم
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 ناكحو ان ماقاود البلا كانو نسح ا | علقو وهون يَتسلاوربسو
 نلت او نوبسافن ندد ور مص ثق فدو اهب ضزو ؤشسس يل | د دزني

 ماين وح ييبنلا ايلطهح نيرلا مراصرمالا عرسإب ماقز هيب | ناكامعل داعلا هزنانأرلو

 يداوب نويَص ئرل امر اصيرتساو 0م اطن نحا م ءروال موقد وعملا كلئرسو

 « هيلاءناصا بايو هداج ل عربظع تبق دين هلع ور بت[ ةتورتللاى نسا درب
 ريرس| معزة ناو عر ل: مولا نوصح ا ئيرلا مراص ماقاو هدايزو ينسح اب
 بجاحعانلان ري ميدو )تصف !لهاو نؤمسلا كلن نتن | ماسالا

 نمل نع اود يونس امر داصل امزلا جبت قروصلا نحن اكئرلال أكد بّملو بابلا
 الوماولا هرج هلرمظف برطلا تح تامذ يسوي اذ اهرببمإيونص برص يلع ضم الذ
 دم تبرر زن صح مينو ىال ال غمإل جد يف هدييندو نكن اذدو ذنيظع
 بعزم إء هوقو دب مو ييءالبو جت سلو يلسولا اميقذلا املا, لما
 ونا دادؤ ىلا السر ثجبر ل ىلا يف ياهلا بحار نسير ميلا توزتناو عي اشلا
 هسالغ مون لك ث حبب عزاطلاإ ساوسيو هب ناكو هاش نالسر كبارا نيرلارؤد

 لائذ الع نايقامب ضونف قدرا. امالمو طشلا طسو ف تنبت سج ا يل
 6 يجب كيلع مالسد احلا ول لاقف ايوب هلوملا ب ابل اببضف هامنلاو سانا ]اهب

 مالو بر |يايدكأشعا لسئتت كنا ك لع يذل ذه بريت انا اما لاذق ثنا نبك
 هنافو تاكو كلذ نع حرت ملف راهعلا مرنم ()يا/يخلا هسيفلل ا ىطشنت لذ

 لويس ناكيدارعبلايكساتلاوطنينن مينو مكصا لول انبجر
 زوج هارمإ يف لوف نيو اًرراعابيبل ابي دا اىيصفارع اس ناكو ناكو ناك
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 2 ه ابا هؤظو وب سأنلا هبش اهداتقرع يب نم ٍفيرش هرم

 |شسالاو ةكريبعر اتق نرلال الح ماعم ناكهلتق يزلا نالانبو ىمجلا
 لاتلاو ناي ىلا اوبرضواوربكوأوللهو ينج ىلا يلع اورعصو

 ازد انل|مهلاو ءايللاوريسال هوب ىاتلا اويهيو ناشدذلاو

 2 ارم لارهازلايل اني اولحر!توق اب يري ىباذ ف ائِلاَنَم ةعامح
 اوزؤافمربلع رييبعلاو ة هاتف محلامجلا عل انشالآت لاح الم ئئيباشلا
 ديس وانإ) ءوصمم ا ن اكأم هدد او د دانت بسس ادلب الا وييجلا

 اللب يوسعانا اب لس اع ةعيبر ناكوأدجا قل علا عاج ْنف تين

 هس ولاا بسحر اب ىرمج اج ماشلا جور ايسؤحاو

 رالمإارئترحببب كعب نرل اله ما نون اح دعبو اهياريخسنؤناخ 10

 قابس كلذ ناعجولت املا تقرت ىايلانذ امل وفن ةدانقوا

 قول املاورووح او مارحلاروسلاغامرلا تلت تنأو نيإملا بغنإل
 بلا اخ ناهض ناعنالع وزن تملي سأو د الوأ نو نم تفرع
 قارحلا زم غيل اوكا سما ازهزع هر الاّ هدرفو هومر السلا ب

 اهل |زينالت هلاوعجران و ىلا ”ام بلطو مدع فكم م اسلام نحكو

 ماشا سائلا ماهإو يرلا لالجس ا نوتنادخ نمو يق حل لاا

 نايرعو عب اجو بولسيو حرحو لدِبف نيب نوناحة جبير :نؤخلوح

 دارؤبئدرح) ينوداعناو ىؤيلخلاال] ارهلخد اند انت يمص وو

 كاؤلا فن أم عع عانملاو لالا محام لانو عيج اولا انه اهيا

 يئاواوفاطذ ايؤفالا اصدالالخنم كميل |لوحرلا سائل ند اورائيد
 نب اعلع ءارخب اولخرو ةنيرملا ل! أولحر واوظر اهءاسل ااظعدو ىاوط

 كرر وو اسس ميدو ناناش لج لئستيمإو ناوملاو ل زل ادرقنلا نم
 تش اونا ينجيوسكرأ اعج لجو لغير |با لابو يالصلا هنداربع نب

 ميسر زل اهالصإ مان نلكولوحرلا ٌةىاننل نمور ايد :نايبراب
 ياي هاطعإنو [نناناكو ضنا نعمؤزركل نركز رف راك تا طاورملا 5
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 كول ممر جمس امم ريا نيبو دادزب يل ريتست نموقلاويارشلا جاحد اعين
 سطوة ]لس ميطر درو ةع دربب لضم ابكر هيلع ومع يلا هذيل ا
 ىلا لورلإيف نيئل احل الاء كحرخاو نابمالاو (مفلاو ة اضل اينهلا عمجو
 ةقاراباونو اق ةعامجلالعاه]رفو فيلل ركسع نم ميدل نم لوين هب اون
 نع ف عزو ئسوماوبه] نا يِفْلا لام مسّش سوائل اورج سبل ودمد

 معانصلا يف هلهأ نيبو مئيجب عمو هيلع لا ضافأو مرجع حمو بند
 نحنا لحل وسر مرو سس مشو فيا رارب نيك اطراد مث
 مقو ساوج او رجاسم ا اونبو هينطابلا نمو رت ذ ماير بخ نّرم ابحاص
 كلب سائلاو هؤبلح ارسم ناضيراوماصو مريع تاعامجلاو دمجلا تيدا
 ثحل بفو هؤيلذل اهيل )عنج ام ةرحاح نيل ] ل الحم! نوي ام تيفو

 مهيطوو سرككنالوسرمل داعلاءمم كجبو ماشلاب عبسلا بيجو يلا مما> هفيلكا
 ناكود ارخبي ا نارمهئبشعربا مري ناصش جو اعاطقا مدوكلا عيسلا
 ارا ويص حرخاو هفيلخ ا هل |خشح اذ نارم هم ىدرطرم كيز !كولسوكلا
 نا ةقيلمطإرما !سصسحر نو وزيطنملا ىابضلإب مل ماو هياملل ةلورلا
 نروح نرلا ص ةدكر فحح نيجوسرر سب يدح نب ماما رسام

 ىإ عنْ اسسحح بنو مير جابو كرذ ثيرحو دنع هسارضر
 ضو هيتس اة لاو مالا ناح مارببظو بابل بحاص حئانلا ندب ضعج

 ارامجاس 2 ناكو هبلجر تح يمرو بصلا تع تام نأي ا بشن
 نرلاوالع قولائم سانا جوت سضد جيفلاب اجا ام اظ
 لال حا وو عربرب سد يف) نب هعسو هيب) نع باين توفغإب نيرو

 الص خا بويا تنب نزن اخ ةدجير نزاكو سئولا ب يع اربم|ر السلا يلع

 ني
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 لع امسإل شو جرمج او انلا يسر امد ينمرغلا مون ناك الف جاف نبرلا
: 
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 انيائا يكاعوبطم ناكو يزغل | ورجال اووف ارا نزنو ةيبزعال ب طيب
 فوومربقرزع نفدهم وحلا يقي دو هيدوصلارزع ديهلا رو نكسين ناكو
 هيلا ماقف يزعل اير وحس غ امويوسل حو هن قبطو تنؤولا ابا عبس محرككا
 ايل ميبيب اضنب امويزن اتحاو كير ةلاسا ل لان ضيم انا لان كاش

 لافو نشر وبس اس يمل لاف نيضب اكن لع بزب يدانب باصقلاواليزه ع

 ,صصتوء نعل اتم محاو مانق ؟وما» غليل اذ () نراكتف انوغعب لا نجح اسوي
 نوكرا نيركئارذ يبد اصن نم يولع هسا عججام تلتف هيؤصد يرنعو رخال قو
 ايش اوم يرسح باب يف تدع وسلا يدك#ا لال مينا يفاصنلا
 دحاو ما هنروزفو ىوماجلا نوصريهيملا ب اج ؤ ادا |:ىبص)ااذوه ايرلعا لف

 كيل كو زفو يووصأودر تلقف مدورقوشبلا وصي زتشي ميداني م
 مار رد دا يوعت ها امان اري كو محا نات
 هنعبإ يجو ئيضو الئ: هفر هاقلاربع معن هب اوخلا انركذ قو
 لاو حيبرلا ةيالصفركدو ماوم ا ضعب يف ةفاصرلا ٌجيرقسود شنب ةليل
 هزهوهوو شاب فراع حصن جرو هورعاشلا] بلا نيالت ايبالا نا

 يل . ةديكوس 5 © © ١

 ه 2 ءهمرلاةخصإيلعطعقو» اريل ولع ضالوساعم ٠
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 ماقاو دارج مزف انيْشررصلا فارح ا غابطلائبهنلا ين ىح قون ئيفو
 يبا! مولا فو ثيرفل عمو | تح رجا بهزسؤ م مدعس نماهب
 رخا يتب ار ناكو يزن نايل اعب ماقام نحيل ا داع وقيو يربلعلا
 ياشنكلقياو فرب نيو خل ريصو عدس عس هيف :لكالا تعفرن مخ
 نع تزنجحاو اني د يلاقن سااضتييإ عارومصاويفف اح اص نايك نو
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 ىل أ |يوبر قب ايف هسسنن نمانسيدارذ لوني ناطيشلا ناف ماركا ودل ا

 ممعجلا | نسلم ابانم موبرخأ كلوب نام ةسسلارها اعد ادا او هناسر عن يكلم
 رهن ينم نلجو هس الو هشزنر لو هنرع يني ام ذنسلا نه يف تاعاب

 نان لئيصعبرع فارحدعب نم ةيوملا م ا يتنوعدو قوتمعكنررن
 باوثلا ءلهئنرعوو هاضْرنام بف كيعامو برضا كرم عتسا
 نرفع عطقنالو ينس ملبمنت نا كلاسام

 هسفنلء وبا فرش او'ةعاش نامل عم رسن ان ةسسل لوط همم انبخت
 هه .٠ 2 يع ه هوه

 20 هلا رزعضلاربارلا بيش ارب « ىتنارهزلا نع همن كنزي 0

 ه٠ ءهملارل حرلا نسيم ابحم تيكبرل يزلاكئالورلا»
 © هع كتاف 9 ٠

 2 نلدكلا ل نينو نوع ا يقول وم
 ٠ « هل بلت هين ىابح و لون املك ناكنس و 8

 لصو مزضو ندوب ليغ يدرس لورا سش موس ةعامج هائرزنو

 داوادل ناك هدالو اركذ حسو هبعو دلاورهمب هْيَلح فرساي دددا

 رب ايضلا بع نعرل ربع نب همطاف هما ربع نيده )| اوي لربع موسم
 ربعورخا رالوأ | دل ناكر بسب هلبف تيذونورع يان سوس ١ تناكو

 يبا تنببميطاث ماو فرثسلاب بولو مج ماق يزلاوه ورع ناسا
 تب ريس اهناورع يف ئيرعأ دل تناكو هن ايح يف تيدؤن هيفسو روم ا

 ئرلا سم هيتلورع يإ نه ادبعو باش وهو ىلا ينؤنيسوميلا
 يل ناكو هيبأو هسازم اق يش وهو ههااربم هبضادسب بغيره

 الضو ورجو راو اجور عيال طويت

 نيرفظم يفوت ابو ]تضف )يءيعتو هلاو رع هقلخ فشسالع
 ناك زنا سنمتو ورتب ثالمتسدلو يقدارخبلاوصلاظعاو ا ريساس
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 باجإ |سلاورمو باو بيج انسقو ناكوك لو ف ترعتساو هترهاشنو ىلافن
 هلوبرصخت هيدي نيب داو سنتل ام هدار)و ماهل بان لطو مانث قوم ا حا
 يلءىلجغ طاطا ينارعوبا ندع جرلا لع تحذم عاج ائم عوزملا

 ربمالرضا ن ايذوبرلا از مجرش دج لا عرف نايا ةيباوملا عاجلا نع
 قيدشالا ةيدع ناكاظن د دارو ناببني د كوبر لو اضيرم امابا ماوأو هب
 هدد كؤغتب ماصواو ةلبفلا | بعتسأو هلها عجل و الأي بيو نيرسع ان
 الم ئرلا اكيفطصا .رل انا هماأكرحا ناكو ىتسبي ةازس مهر او هنبف مو
 ل سورهجلا فو يف هر سعو دسارجر ينو وليس هش )و الأ نوع
 فلكيرلو موج اعلا درو نب خدام اسلا هب نشد هيلع يلا( لالا
 ناكو قلك: اعو نايعالو اهل اولمالاو ءاضتْلا ئبدحا هنن اح نع
 نكبفائر يرش امويناهىرلا ئ هتزانجباوجرخ امل وا دوبمشسادوب
 ٍذدرابملاالرار اغا كود يف عسب ناكو موبق يف! سانل!كظان مام
 اناو يل هننكرم ردو ا ]هوان ياسح ا هل را ]كج يراع شاور فعلا
 ناكن اس ايار هليل هئابو لص ناو سلب ابرلاو نويسل اب ناوطاحأ
 نواصل ضع يار نفرالو هزونوولوافن ام مل ازو ] ضرر نويسافن
 ةليلرعوباراز مل وييوهو ل ييلع س)يسولا ةلبلل الت مان
 تائانيو هيبلااولصت نال يف مكامن اوصل ام ةبعكلا يا اماكن خىمما
 ارو اليلفاوامهرد ادا اند ىلذيمفو نس ذيناف نع تامو نك
 نيزابلس مين !طويزارلا] الهي إس نيدحاولابع مر ايما بإن شسرب وس
 دمك || معو عرطو يد راو ءزعلاربع بنحرلاربع مزلا اباو يحرخلا لع
 ايو نايرل| مساق ل بعاساوهاطاباو يبدل ايوخللارابجا ربع ن ,يربن
 ىعنوطاوب اناس أر امل او هدسلا اعديئطعو ثيرهلانل يورو
 تناا ملل | لوقت كئاف ةْسسلا ل لا امان اهدرخاو ةنس ةليل لكلو ا غازه

 الواو ناطيشلا نمةصعلا ميقدلااساوبيرج ةسسوزهو م زدلا يدبالا
 اذاب كيلا يبرق امب ل انش لاو وسلإ عراماللسقملا عمم نوعلاو
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 امف ئضبو هجلوتملا ربي انه |ول فهد عامج يرذع ناكو انوه ىنس | لاقف
 ريك ئازه نمولاكل ب جبري دتلكأك عدي نم ةهرْخاو ملوقىلا تفَتلا

 ]ب جلو تينباصا لاق ظعاولا يواصملا ل اهجلإ كح جب تريخا اماماو
 ثرعقف نوبس ايبا ترعصو] ف ااًكرطف اى ىاوردزنجاف ناضمر

 : لناسو يسمح نيبوزبفل نفر كر ,عوبا خيل اباد اوموملا جماجم وضوم

 نارثلار لعارقف يرعم]>د اجو كيرف ؟نييسواهي ْر خاف كىفنت نهر س
 سنع تماركرإبد كخد لام كلذ نع ]يس هيرالُم قزموسم ناطر

 ملكي او اري رش اهب اهءوشاء مود ن اذوه اهيبد ئمالتو ةيواز هلوأر جلا
 حاصلا جُسيعوب | حشلا مف ارؤو دعاسلا بطقلا تاس ل او قاف
 هببلا هداف اصام ككوهت داو لان جسكاخ هل تلق لاق ماعم
 ترفاسو ندور رد تيبعسل هيبل |يسلايدكماول مللقو ييعيلعإسو
 ناكئبي ٍ ةعاذشلا ادحادرب ناوامو ماسلا ثمَي ايوااموب هل تلفو

 كمل ارلول ايلا ميه افول اعلا ب يبيع ظعم ا كلما يلا ةرم بكرفو
 لاش ساوم قيقا عزغعملا كام او ازه بنكم نيكه ل تلق لنعمل
 1 اوسك كال مباذأو لمان ل افو هّقرول اي! درو مستس
 ةالبؤ ليذعو عرو نم تبين اعن هسا تع اموي نوكمنا ديال اقو
 نم كيلع ترثكاد نييذم او زرابللاموب بسصف انوازه ]سنع
 اًمشلاز وم خس الزم ىح غل يلا بكت اهبرر هل لان تاعاذشلاو عاقرلا
 ف رصف نمو م ىطنف انا حث !ءل سس ادن كئع انش در نكاو
 كتئرو درا ام -سسل اند لفت النأ تيس ناو لبعن تيس نا تناو
 بانكحل اب انهم نيقحلا ئح اصلا للا بهزد ع ناكو أرب
 ئرلاة مي | ع نعطرجت ني ناجاكاهرببو ةبورم ارأثالأو ةنسلاو
 </نيج اصلا: هجر م ابو ئييعرزبملا ة بح نع يرسو نيب الهو
 هوجاو ساهل يف نويبساغب يلي ح هنأ لبس ناكوتذ اذ 00 ةينل

 1 اذهب

 2 تت

 :: هسا بور مالكلااورصوبرببكلا بابلا ٌةيرعاف ن اكو م عامجلاو فوم ا
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 انيرثوب ناكو اينرلا مومه انافكوريرل اينبو دارؤبو ا انرسو اببرجاع
 باج ناكو ننيمدولعب صم او زيرم ا دو ئيجاتس هلهاعدبو
 عصو سررخماو يل ان هسداوانشيوإلا يمنة يرو دحالبكابو نوعرلا

 هنامازك قرين 58 هى ركتو هل ارمي هَقلَح قرش | لع هتاولصو

 كلاما هيربشا ان عنز ترهاش ايم عرش لئاشمل ةرياكمانالك ٠
 لا انتي ميل وايت لجيل مابجب ةئجر دوب تبلص يناذ نرهاش

 يا ارخاي 'ناكال يباح |ىفانوبلا هساريع

 ل يلا روصو ءواهرس ساريع شل /!ضمر
 ه]رو تروئص :ئيل انيلصا نيش ىسل 5 ءوصولايف !عاشسابق ا

 ل عيال ا ل ص لاتف كياص|ىزلا امربه ل تلقو

 كلل الافلام يرلااموتاق ملصبال اريل [لع لومي ىنالل اقرلو
 ريصاو ملا بخلع إف لويرسعويا ناكوريلاظدئاد رصيادو ل اعلا

 ةالصلا تئاكاذامل تلقف بوبانيركرأر نِرلا يس داعلا ردع
 ربع وف يلرطخو عقتئن كلَح يرش كيلابزرعيإ فل عفن
 قاف ةنيرملاةَفْر ا سي هليل باطخل نيرعيارال فوعئينصرلا ٠

 مسار كر اَوَق عنصيام نريد لق كات هل خرئ زوبع تببولا

 ككرذع عنب اره ناكامزوجتلات لقد عجب نخر أهزدع ئه جرح ف

 نميرلاررعسسصلات يع يذالا جرو لك ١ امي! لمع تلانف
 ةرئونعامنببو عيسرمع تارثع!نكرلاربعاب ك يو يشن يف كقف

 سدرزيم هحوو ودود ترام يل ارعصريرعوبا غشا اواو ثيرغل 20

 هناا جاين لانو عيجلرسكت ناترابخو فيعر هيئورزيملا هو
 ناشر رلو لاك يلع هسا لص يجنل !نا ثررُكل ف اجزئارتب الاخ م م

 ماقولكاك ع برمو مستو ساربع ها لارطنف يرسكل داعلا كلملا
 ماتو اصأو لاصإ حر الا د ام يريبسإب هسا ربع يف ل انف رسعوب ا

 قوئرم ياش بوئرح عييبرر جوبا عل طدم لش وم تنباع:
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 :نانالتتسن او فصول عرج | ربضب فاو عوبسك مكو ءلهالو سانلل
 م انلاءاصلا هيث ىنمسيلا] ع امسبس لازال د اصلار] ونا بلع مه هولا سح

 غناوي اموميور رع نمار مرلا موه اكون هابعو هر ضر ولو

 رخال كثنسجدبعو تاماسجلاف تاولملا ا مظفر ريس موب
 ؟ قبب ب نارعلا اس مويلك طارغيو لويوهور ممل 1 !ءلطلاة ريالا

 أو كرابتو ىبو رحل تايآ عرحالا اشملا ربت ارتنور طل اعلا
 نارملا ساتلا نمل سيشل! تعمر ااداورها سوهو ئنزوعم او

 هدد اوهلةارشيو تاعك, نامه يعنلا بصنع م وقتيرلب معلا تقويلا
 نينوي رعصيو ةمج م وبطك 2 صملارىدربافل وزب م ىلارحا
 ٠ رصعلاوربطلا نيبام مبيؤصِبف ب انيملاباح اممرلاةر اميل | سدح او

 يانيلاوبارالا توب ل المجوس هطيرو بج سهجشمل امج اذان

 ءابطي عاام انياو هنويبالو قّيفرلاو مهاررلا ليلا ف مويلا ل مكو
 هب ا اينرل)نمىلس هل هتف يبو

 الي :ليوط ةرهّسبو بوو يخ ةبج لضوء و انثلايف عضامبرو

 !" تانواة رج يارصا جانج)|ذاذف ةناطبئم ءىطقرس امعوزبز إس

 ويصف اع ماني ناكو ءعطن اعيسس مل عطق نمكىلا جاني فص
 ضااوادحاركب امو ءيفاس ىاضد !يلإ ماحويولو_ بعشلا بخ لكبر
 ئرل) حالصلر اليو مارح ا كي ١ 1 لك

 حتر اين يلالداعلا اي ميج ةعامجلو َقْجوم ا ووحاوه ن ايو سول لع

 30 رابم ا وحصن اكو هدر ككس ارو تنننل ١ او اعل امض ةالصلا طوهد

 ثالئربُم او صع نب ينو بيج ا ل وردم ماخ برش هيلع بل
 هسدارصرئيرلاع للص عم تاور لإ ضكو هدد |ابس آر رهاج ناكو يف و

 انيلاوح اوان ابان خويا لوب ناكد يلع ق فول اهبح أانيوذ

 مي باع ئمو م اصب م موفسرلاول اك ايجل ناكو انيلعيردوانلسو

 :: يزلاوهوايرل رومان عيكجرحإ يف! ناكو سلات هلهارث دل
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 انحيلطعلاو مصانلا ل مطل روطل ايل انجي اغنيماسان رع امإبا اني ان طمع
 بط ٌقثلاركاسعو فرش ا/ك املا هاخا بلطت علق هيلعيخب !ناديرالائن
 هيام ال نسيلا زهرا يذ تحير كسعلا مافاور وللا ةرامع يف عرشبو
 لوطعاو مح امئم لداعلا |اولسر ام حيرفل ا فاو يزتساورا دو هروس )يشم
 ييالوزداملا ةافو بيف ] وللا رجب مم ا ماقاواو قرئت ]ونس رركسهلا
 يفإ يرحمو اسيص ناكو تزإب نير ىانلإب جر ص هيلع مزئام
 نم جورذع بايب لو جور عسسس توإب ظئازف هفيلك ان اكول ارسيزف
 كيانإ ون نو ] تصفر رنج كايلمز يلا نيؤعيرلافيسماشلا
 ]بكت ناكو دوعسسم نرلاوع نب نالسرا هاو صول !بحاص نيلار وع
 كرو 0 ا ل ام عا عير ع اذا ع ان
 ئرلار وب ناكو لسشلاو ثرح اكله ام جارسلا هلل انام اطالور لسولا

 ضرمورلارومل رعو يرسوب لع ثرشسالا سكي لاوهووببرنلا يب
 هبّلو دوعسس نرلو قظورفصُُي نابو انإيود بردب مافاؤ] سلا

 كرو ناطلد ابوعس نولبناولول ىولاردب يل! واو ير مر هاظنا
 حم علل بلط د|مئب ل! عضوي نيواملانيرلار ب ثجيور وزر بشي
 رموباجئاؤ ون بو | تصف هيلع لف باقعلاطبسر ري رلاردب
 مهازكن حن برحا ربح ده اورب اعلا ر هدازلا نسر ام اورج اصلاح
 لصامج ٍةبرْعب بايو نيدو نا :نسرلو ىلا ق ومايا
 دعا خْيلا لو عبرجاعر سلبانو سيروم ا ثيبلا لامعا نم هر لْيفو
 قابوس باي اص ار عسانا زنف انوالب ئانرجاه لأ عوبا شرع
 حاص ينارجسسيلابوسْس ريحلاسلا ىانلا لانمي |نلشتن الن غمس مب

 يزننا هريس نكاماو يراوكلريدالا ةرامع) بج إ نكرفو نوفا ساننا
 هس نار يترخلطعنعو ورع يب! فرج نازنل ل لهلاب مإ انغش | ر كو
 بنكو ةيباورلانعفدابعلابلْتْش او رصصو ىكشمرب كير عمو يرب ئب

 هركف حاصمو قئول اورح ا/ليْحلاو ىوخبلاوعيشتنو ميغ يالة بلح ا"
356 

 5 مد

 ىءاايل



 نا ول ل رعس ناو ىبرب كباب ذاربيش بحاسي امله و هل اومإبر جيتس
 ا.نلازم ب ككراو مهم تاكاح عيبجو مل اوما بعيرو هدر رعو تكن م,لسببال
 كلما دعيرسخواد دارشب يلا ياوداعت نبل ا باول سو نسحاوملا
 يلا قشمد نب صرح ميمو محصن ذهيسالا تسلا غل جب لع مط اناو
 موب باج اب تسلجأ هس | سر يبببع ظحم ا كاملا ن اكو نازحلا يلا سما
 لرباعل | يرل يذلا رروشسلا ب. ئنىانلا ناكو لوالي جبر سس اخ بسلا
 كي حجل ن محل ايلا ناكو تاعاسلا بإب يلار ئيناطانل باب يا
 اهوبالو لش نسير ايو ناكواملا ئاالئاوررحو سد تاجالسا
 ةمادث يلا راح ىلع تعنوردو هز كر وحش يرذع جار ناكر
 هلعجاكاقو ميل امب تنعبو اههرحس تمطق يتلا إما كلت عياسلا
 الكش يرنع نق جائلار وعسل تلم هس| ليس كسرعلاريف
 :ةماظع :عيماوحاص اننا اهواراكم ل اكس اًمالُئ تاكو لاجرلا نانعا يب تارئاهراضساب برسامنملا تردعس الوكاد رب دفاع ]ف
 يلاو هسارجر مهاربارعل ار دابملا ناو دمايقلا تاقو | اوعطتو
 . يلوي فرطيزرابما ماقوبم ا سلب الف نابعالا يو ل ضاح قمر
 يئبكراو يارب ك سان يحرم يلا مزئتسث يدب افطانلا بإ لا كِريّئيب
 غلا راسو سرب ئيب ماجاب ناكس عيجو ل صم اجا عزملا بإب ست صرعو
 اهل ل يب محا وزنك انعم ناكر بانل ال ثم قل خانم ةوسكلا يلا
 هيد كرا اهرعنماماو ءاللاودرحلا )ريا الئ قشس د يرق ناطر
 فوج ريرطر نار ريد اريهطلاو قيد ةبّصع يل انيبجوأب أ حااوحرجللار
 ا يرنيو هع لاير ابخا تلمهوو ىسلب ايلا ةداجنا لون رفلا
 ابا حججو اهرخاورومسلا [ضحاو سدلب ان ماجي تسطوانيرسو اناقتلات
 , ليف هب نونا نكأ يو ايبللع اموي ناو يبي محو هد ور رصيلع

 اسر هو ابرد عرملا البوح يل  انيجْرَحو اسركاو انس دنومويلا كلو

 انوي

 م-
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 يرزعإطارارهو لام م جت سيبل ءوهوج منع سفنلا نابع ءنسالملا
 تسعد ماسالا ئدعبو) زق هل نوكب نا نتيزهوفل نال

 هيجل ىلعلرب هنعةجراخالو نربل ايف ةلخاد تسيل امنع مانت
 ُدِس كلداوعدااءاو ماسالا نعادجناو ايزغرهوفل نا ءاوعدا امر

 باوجلإءاومؤنازعلو كازكس فنلتسيدلإو نيغ غا/رهوبلل تاذ ”
 ثوم برابو ةؤوسوم بهازمازه غرهاو درفلار هرج يحك
 انانغلا مدرع يكع مس اجر ياسر سفر ريل ربع جثلا زيسلت ناو
 لطي امزرمالسالا ةلم ا[ هيانعاو ةرشحل نحو نالخالا مدكو
 ابسااج تاو الار اى نميفاررسلا انئيبرص ناكو ديسارككال وف
 فلا نرطاعلاس نيدلاب اكسمدانسع احل اماني داسيئرالقاعإباضفلا ١

 ك4, ةرابت بيزا هذان قوخل ا. ةرانلاوعااوب تيلتت نييلاسلا
 اهب ىنونفذ ةباخك يو ثالث شيف قسد هبورفز ماو مع ةراثو
 هحور هسا سو ىيع معلا كلل | ةبيزن با رزع نويسافن ندرو

 تزخاؤلاوزاجالاهنيلكلر طار ةياقسو .ىباسلا ةسلا
 بامكانه تجرسرتو نيؤراعلا جور بانك عزك و ٌعويسلا مدل 1

 بهم إيلا رويل عفدو قشسرب غيَورسالا ثيرفإر او بف قف و وهز
 تك: ئيمعلا زاجل رش ؤعاولا سام مل مرح رطخ بوتكس ؤيلع ةزاجا
 ةراجا تلك يسولا و يبارمجا ىاىلاوبا امد هسايإ | َمغلاريرعلا
 ةزاجاو يفوملا لعن باهولاربعنرلا اص أ: يلا عناشلا باعصا

 ةزاجأو يفاتسكرتلا دوعسم نيرا ايضل اي! هفيسح يلا باصع] "
 رداّقلار رس خِشلا نب قازرلاربع نيرغدأص يأ ادا باعصا
 مساج #/يفرحملارهازلاوباجنييلع تسلا لا كل ام باعصا ناجاو
 سوو يرتادن وجي ةهزلا بطن مع ميرلتصن
 عابع نير ارع هقيلذلا هيلا تحب هسْبدَأ جوز ناو نيكشاط

 بورتْسس ساوبرتاإف عارولا بي ان يملا نرلاببومو ينرشلا **
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 «© راصحرج ناوي ةعتر تاكا لئئورحوالا مسا ىف اوبا حوزبو
 ركاسمبر ابعسيلعل داعلا لزن لوالا تسند فو يامن عكر اس

 قبتجانل اب اهب زب ماقاو هدالوا هعبو بلحوركيرابدوصبو ماشلا
 مراجلاو عماير بوم ا اخ ارهاظلا لسراف ملت ل قييملو ناصر يلا

 : ل موا دس دم

 لداعلاإا عفشبى ابق اوركامخلا نيل اهنيك! ] ص او لير ابحاسر هيلع
 خا نارجب ل جزت صح بحاص هلّرخو لاَنَعل ا نعركع ل ادعانتو مود

 لولا هلا بحاص مرئي وركاسحلا قرغو نارح لزندروبأذلو نيريبمت
 ىانلإ جواوقْت او هوح ام مل داعلا )انتل بلور نزجملاو نيدرابو
 اين كصخد يامشلاوسايإ نولازغ ماشلا نيو توقاب قعلا ن
 هرحش مو الضاف ناكيرهاظلسبرح ا انيكك نص نيزح ا يو

 ه "6 -- © ©

 . ٠ راج يلم كلارنكال ع ه رو ماركلارزع يناير ه .

 ه٠ هراعشإلةزوربل كربلا دمج« ؛!و لاؤلا] زباوهاسيرم له 6

 قلنم او ماركلا بحاص يرلا يب نيزارلار فلاي ود يورو ل حسصم
 ىييرإاو لمح او ل يصفتل ا نص لامل |وبائب كلن يره ئربصر يساو

 ناكواحرّيقلنلا ايس نب بتكبانتعاراهرؤيو لمعلا هداشو
 وعضو ما اطيذو منورفلبو عرفو هنم نولانيوريمإ كلل ابواب
 تاكووبادكلاب هنوبويإونأكو هتوياوجرمم تامذ مهل !هاقس ند هيلع
 أبشاب ةمياق هيلع تاع انشا ماو هلضفي مالك و جلا يذ يف هتافو

 هيلع ءدد | صينى جنو يو انلاريح لاغ لوفي ناك دأ ديس مسد

 بهازمر رقد هنأ اسس سو رسفن جن يزارلا رع بسسصل انو نسر

 دصتع هلعلو ةراشسالاب نسا مي وجل يلا اج اذا رابع متاب مصيجشر موصنحلا
 نعل انهزح!نيرلا هدسالملا فاو زاجل ارم ةقيقح ا نيل نككز اجا

 تقبط|رماءملا هل لات هدد) بانك بص اذن مهئس هسبشفاو ىزنع
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 ديوتلؤزت ابر تن سقلا اور ايف نيرلا ماسح ماشلانبو
 ملقو امنمحو ن ئرثعؤئمخ نؤرغذ ئرجرلو يررح اى ابحا اوب|ل عنب

 سوني هسقنل ايوب انرسن فو ابورلا وبيج يف دي هل تناكو دارغب

 3 3 رموش مب

 ه 0٠ هس دثحونسانإت ارو ياولّودْو رموب تشاو ٠
 هز اننا هدم تقحالا هيلع فاضا « قرص برص يرب نظايزرو ه

 هةيقيف هع تلمالا هبل !|بما هاّيرصرإ بر اهيا مرو .٠
 يمة وراربلا ىرطلانيوبانلا كئررطاف تيقن هن بنر سمت

 تيئونو البوط ترعرو كثرها كحهدنإل مرعلاو وب !ىره كخايقررع إما

 مرعتقولا أبا تعمس ةسيو ةويفع تاكو ر مارب بزب كتفدو بجر ُذِ 10

25 

 تلا ادز انس ارحارسن ادي تيدا دج قت توام
 لويبرضئرغزماعي رب باجات هسسنل ايوب رن | اب دالصاف ناك
 94 . ميظع نولبولدب امد ه هنأو داوملان كس نب مسن 58

 0 « مويدم هلوقو داوفلا قلك ه فئرم بُيكب صوب ناو ٠

 * ٠ ماس يناو تايلند ةولسئانتلا عم عيطسْسس إله .٠
 . ىميشم اجرلاورفيبربملا ىهرجاعتروبزكلاب اومطعْنتو

 كلل ااهبو طاح 1 ل

 000 عرللا كلمادو طالخركسخ يف لداعلا ئمحو الا

 يلع فرشاو هفباضورلبلا باوياصو علما يت دحوالا نصو ميظع

 ,لعلائ ابتاس نيكول اقيإ ةراشبإلا جم هل لامن مويتاذ عساق ىنخا ظ
 ىح )نار رضنو هسوبجي 121900101015 ملا

 رعد كا زكرهاهفيبم هجبما لئتفال ماو ليو هاتان نول اريل | ترضو
 امدزئلقلا ىلإ يجن اوبسا ارحاو ءصاوح س ةعامص هيلع فهر اوج هب

 نا عدجوإلاس قمنا اه ملهانعهسا جربو رلبل | نع زجركلا لحبوب

 راب د ُقلاَءبابو يراسالا ىلطبو ئيإم اد ابن مخْد امياويإ درب

352 
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 ربعو هدال طل |نيرج] عم هامكيؤؤنن ةسمملا عزم يبد اعو ل داملاب عجاف
 5 ةَفناحاص ناو امهريعو فسوبئير افلا ربع يدع ىرعا

 اداوجاعا ن اكئررل ني هبغلورجرص بحاص ي العلا اجاوف ىو نمر

 هر الاإمتبخ يدك هزي نب كبور رع هرثدر نومبس أفنى فدو ىثسرب يون

 , رازبلااشلاوب |ىلبحلا مقلي !نيسسانزنهى دوتحيئؤت اييهيقسانو
 حمر باكا نرمي لإ يلع ب دالاو يجياطبلاراسع ياء نازلاذ
 لسا ع وجو قيلاولو بيزو ا نسا لعو كقول | يولع كثيره ا

 ةالملارجب صميم وب بوهوبروصْنبوإ ايرج: تلح نيل لاق بوهود ئب

 انلا]و وحان يربسا اب لاغف باه قئوُم يلع نورتي انلاوركولا ماج

 5000 زرانلاوبيئيلصير انلاور ه نكسر خا نانج بسحلازمووه© <

 3 ءاباز ناانوجل ابو ف رؤيا ن١ ةلز انتو تساووولابسهلان ه 0.

 مجقلغنب ابو عووبلا وسهلا ويب قلع ىلع طازه باب يرلاو هل لام
 لاعبو طيب تح كلو اوم يلا دوجب ا رو يدلأو مانرد بدلا

 ب بنضاح اوا ثيكر ياو ريدوطنئرمعلاو سئل ارببس ةيرظْبر

 .: تاماقولوطلا ةباغ ليل نكىوتلا كا |رسملا نإ تلا
 هيتسكلا ت تس تيفو : ايدو ]| تصف منا باع ةيليللا ناك زوجا

 ب قرب ترهل م دلع تعسا نجي عاوطا انج يحكي ىلع تنير هد |.ءار

 كنفرو ل والا حرف تيفو نهار َتباعحاص كن اكو نيا سو

 او ازعيزيزلمييلع سا ل سوئلا ]يا ترر سبد|فلا باب
 7 اظفذ ع ]الا يربع ئنييحزسح ين اهرجزعو ياطسبلا سفلي !نيرمع
 مك هبحو ل يع و نيابي انيييسؤرس !لع وناولصو عرجورس رج ار

 اجلا دادخب قنصلاراو كلما كام خس [لا نسل
 طداعاؤ أو هازل اوءئيطإل نونس مل ءمقيلفل ترو دالبلا سيدرإولاو عاج يعل ٍ

 ةلزلزر وباين ترئزاهييسح م سو باشا اروينايرل م ورق إس

 25 . تفايتإولاو انلإب خويك لخ مدهإ تحك تام مابإ ةرش 0 تاووزهطظع
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 ضمنو ملصاتساو هيلعضتفور رس يرعزخا نخاف هِفيلُك ا ا هرما
 نقيتلاراد مهوب رواتب ناضمر ب حوحاف هسبحو ى اسالي ا هراد

 ماكل داعب حرفلا نب ساربع نب سحق سسسصح م شو
 ول ءاايننت نيكل يأن يرسم ا عمسنف ناكرارح ار يبتم ناكو هناميرلا
 كولا يرحمو لمر |. رسما عيس ات دارخب ين جر ماشلا يلا ترذاس
 راكلاؤحلاو ءرسسل اىلإب يسيع ل ئعم اى ل امحمسو قشسربو لوم ابو
 ايلا عطلا ناولا جليد لنسملا ناو مل اب ضإم لايك كور اصاب
 تاولا كلتو نامطرب) الكا د ارئبب | دوعس ن ايو مانملا )و اهادام
 لاَ جر يجرلو عاملا امووب مرنعرضح نول جات هبل) نا يغلبو
 مىعطا ئرلا جات انف مكسوه لغعم ا نبلائن| ببحنيأو نيرلا جان
 دادخبوم هّمف|زرف هدرط رم ناكوعامج او لمل | كل ونعم سدع

 ىلاملااليبح ىزتشساَو دارغن يلا داعو الزاط الامالصحو ماشلايل
 نع هينملا ةئكرر أم ةراع يف دارغبيل أد وعلاى لع مزعو رعاه و
 عبإز تيعسن نع]يبح تامو لام ا تبي الام | لجو ةنسلا
 ع اف د عرظني تايو ثراو هل نكيرلو برج باب نددو هرحيرخ

 ىلا ني يسع نينجرلاربع يقْودأ سحر ئدو هياتم عباسلا
 ءامسو قينالثو حشدسلو عصبلا ]هان م]ءاولا ىءزورسلا نشل
 ةاهاضم هس هشرح رش ظعولاو هئذلاو ثيرح ا يرجع شو
 تصبلا بابل هها فافس هيلا ّتجحاو حرفلاوبا مسن انك يح
 منافو تناكو هارالو هيلا اجا. طساو نياجالو يرجع طَفناو
 درب موب | تغاو ةيبص حوزت نيوشلار دعي ناكورْغصؤ
 بجيلة ونا سسربفو هوبعو تئولا ابا عمس تامو عركُو ةفئ ا
 ميركل ديل سمان يبرم ا رونا وز نيدساربع مشلا يان
 ناو سانحمسوويتكأاث رح ا ع مسرب امضتو نيرلعو عج يراو
 يضام انئسلا# عر نير رومأ 5 داعلاىل !فيلحارنم يسد درت

2300 
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 /. لتلا قيئر امور اثرضتم !ربحتس احلا الا اء اع اوك ن اكو صانلا ماد ما

 ربح فيلل ناكو ةرول ايكو نيكس اوطي ناكو ىنحاوملا ورك ا بزب ال
 ف 200000 امر مؤبلخلا نم جيزمل ه انو يردم نيرزولاو هدو
 كه اورلطو دّصو نيلملا يع طاش يواسئبمللاهس يف !ضي]هراقوفدر

 هبردويب ةاشىانلا يجو ناوبرلا بحاص] لس بكري ناكو ماذاو نييلم ا

 ىاطصيو ربربامإ,ت زخابف يردم ني يف د البلا لغم ليج يواس ني اكواول ام

 علطاو إبل عرف ليعرلاواقوتفد سيب مئيبلخ ا عام دير امنعبلخلا

 يعم مابي مب نا لع يوأس نب جفن او اولاقيريرم نيف اك ل اوحالا لع
 عشمإبب ضرر ملا هافس نم هبل اس دو ثم إي إال صونو اقوقد لا يفلضلا

 نلت ارغنلا حاد غشت فاديا ما مايامجب تاما جيم دارغب اد أعو

 ديرشم يف! يحور_زولاو هيبلخلال ةلوزلاط ارا نلوترابخ نع

 4 نا, سان لاكن طايب هنييلخ ا لعو كانه نئرؤرفصج نبيسود
 زف يرامنلا ناي لوني نهلخلالا يريم ب ٍبنكف سايب ياي يلا

 ناهئرولا سارع يلق بتكم نقي وراي د فلا نبي و ات

 يلا ىو اس نب مم يلسلا ,| بولسلا ين مول مه نافل ا دوس اووسإلا

 هل لاتنلتاعركولم ىرده نياك أكو هزئرحاو ِهولَنَمَم شمايب كبل ام

 تاك باو يردم ئرابحإب هئيلخلا علاطب ناكوراداورلارفنسنف ا
 عيري تام محلا هافضرويزول العو ةلورلا حاس ييسبو مياعالا

 باك مج ره بنكذ هبمرق مياة بوثاي نيلايالمروصرخ ل
 نبلاي الهو يواس نياو يريم زي يمركري |نايبا ةويلْخ ا ان زخم ا
 لون وصح دامب يددم نع قيل | ضب ت راد اودلاو
 خفيلكل ه 0 باطما ا نملا همس اورسم يره انل)سنيرلا فرس

 ىتبو يطور بين نزنملا بحاص )زوم ةرازولا بانو بابل نجم
 راطلا دب عرشو م دارخبب نكي ماهي اب امايتاو يطل برد

 انياب
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 25 قرت ةوييملا جنم ناو ى ناد الو ىلا ءنيبع مو هدر هايو قسنل و
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 ليل لربكّسس ايسات.ارإبج املاظ ناكموف ل انف ىريرم نبريززولا لزع ببس
 ل فسوبرهبرب ايلاج كحسسجو هنبر هل فردها بح نا لف :جرلا

 دقي ان نييسسخاولانسبحايف هل كو لانغ صبح يف ميلا موب تعش

 نورخا تسسلم او ةدس نب ريلع يضين يرجلا انزع سبح اى ويح
 يولع انا لوتبر فالف عطونا لائد هقيلخ ا لاب ىسوئهلانيكملا نا

 ركاسلااورزجيل ءلها  ارئل | صاؤنغ جلاجل لاومالاد فش هنو ئنحا نير
 يراس نب ْى منا هنانِررْحأ بس انودادغنادرصتنو اكلم ا ومفبو

 ربظاملو وركرنسو هفيلخلا دولم شدايب ئ,نيرلا يال عنة لع للا
 اهولصواور اعلسالا اونو دارئب] هاو اهيرومال انملالعتسار هريك

 كاعازفوإل ازهاوتيكام لاَدةَمِيِلغل ناله قنح ببس تام ضيلغلا ل
 فيم ادو م ناضير يف مؤبلقلل بنر ير ا> صحت لشلاو ثرح ا
 قلار جرقربامخليل لك را لك اراد نير عع نيناهل نم دارخبب
 ناضيرإكؤيارهتسس كا ٌءرَو يولح او ٍقلابهلاو صاكلل خطملا نيإ طر
 نمالوسر دادضج ين اركسعلا ضاق ظل ]سو بدو ] يصف
 امعبورارلارقنسرو يرورريهْسلا ؤئيشلا لب انت ف مرح او ل داملا
 برر ناراوسلاوقوطلا] داعلا ةعِلَح ةناكو هدالوأو ل داحلل علخلا

 كاني دراربإ فكي نيالتمدمب الها هين اكظ الخ ا د املأ نبرجوإلا كلم
 ناباؤديضد هياملل يراني جراربإ ا جرخو طالذ إياراش غارافت دخابو
 ىاصرصوا ناكر كاب ويفد طالخ تيّمبو مورل! نرد يلا داعو مسار
 طرممو عجبايجاوناكو هيلع لزنمساو مويلا اخ عن اكم نير اف ايم
 طالخركيف متر عو مهد اباذ مهيد عرشت نومهم اوردكاذ راما مويلع
 لوإوقو حس تو تؤفاب ىأل إب عاسسح ميدو ملهش درو
 كيت ماشملا نم يو قارعل الا تدعو اجيرإل موب معو لا تن اكو قاب
 ياسفل هلورلا ل يمس ه والواو نيرلاررص جو بسلا جيم رركد نيرلا
 كوله هساربعزيوسابي ئرلايالع يفؤن ابو | تصدر دك لو
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 9 يدي# ري عش رشنا هولتقبل باو جرحا
 . 2 ه ملسٍبا)لاعالز م دانريج ملاللع» ٠
 ع 5 مركاع موزهلا ناهلذ | ه ادار رّسغف نا نطل اًوسو .ه .ه

 ره َةلخ ورسم منأولصو نحو سره إو يلباش هسا مجز هولشعت
 ديوبال ا وارسو خيب انخسو جالا خنسلا يويحجر ل الو
 الاب فاعبو رع نب مجرلاررع سوو دارؤب يباج م بسح ا فسوب
 رغصُ هكمنم حاحا مددو يفراغلا ناكم هغيلخ ا ما مسربي طسأولا
 نوئبسو مايل )وح هب عروسريؤام ان ورخايَد لهانل ايا ىانلا نومي ب اكمن الع ناو شطعلا قرش ناهجررص نماونل اءاولز
 رورص ةزسلا نهاوميواشطع سانإوبلا تامو لاجل لمملاضماوحال
 هوبكرلصو يف هؤنمعإو هيمل يلا حا عرج دادخب يل إ مواأبو معيج
 اناسمزوركاسنلا ناكو اوك لو رجال الع هتنملاوننكو قاوسإلا غ
 لاسم مثهيعررصاوئعلا ناقيو نهاوم يلع نمطلكر وعشلا تارشش
 ناسلبلبو ةماهعو ْةْيُج ميلع لم لب ف عوجرلاب هل نذ اب ناو يزولا
 ارب ايزع مس ياء رحار دهيرفو هنوبسيب هنلخ ىانلاو وادق م رخو
 ارو نراك هجبإرلا هوةنسلا نه يأن تجر تسستشسسملك
 ديو امإف تيار يفاز مل سْحلاو فلا ٍغاصوصنوو يقله دا ام قوم | نم
 ماوفلا راس ين تاودالا ل مايا يال انيدادمو تببم فلا مضلع
 و ئادم ا م ماوقلا ن اكو يرد نيدو نروح هْيع لزعيو نرح صان
 البحر ميلا ثحب البل رهن ير يزول | لع ههيلكعلض بت حالا يدامج
 لقبي مابا ماقاو هباي نلعاق هلاكحد نيدل لابد جرالا بابل هانم
 قبو جرشماعلا اه تامّيلا فيلففلر )د ف رغاملإر نيكش اطراديلا
 دجوبإ ايراخرلاولاوحالا سدلاوبجوو باخد و ه دإلو أو ملاوءاو ىلهأ

 بس رام نسيب اكس! براكوملار بع كسلا يل |مالآضوفوانلفل نرخ

 اث

 تا مم

3 

 تر ل
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 وهل او غرد يب أم دحبو د أمت امهرذ نيركعبالغب امهويف تبزنكاو

 رويس نيدو اهحا ىف تعنس اذ يج ةازغلاٍة امو كيلار رعب
 3 اف لعل بسسس كبارار

 ٠ رؤيتك ساب يروا عم مدوعبس وضاق يلام .
 . ه٠ كرز يَ ساو هنا ه هباومجم اءإش © 6:

 مرفو ةايح ايوب ابو نام سس شاقننلاب يررع سنس
 نم مد اذأو عربأتف ساعطق ةءامجلا كش اوني امن حست نس يق شمو
 ئسود اجل بله ا هاظو داقولا دانزلاومنطاب ناكوي)ا) نياومربإزو
 ظاذلارا نفاس رشا |ذ ا مهائفلاو اكرلا مدعو ةهالبلا ىلا ميسم هأر

 متافو حيران ىلع فام لو نابحا ايما سييلو مترهاش فو نامل ل شم

 دبع نيكل نب نصرلا دبع ههساو برش ضاعلا فون مينو #»

 هننطفو هناكرل عردميفاملاب يحااو يلسلا يناتدلار ون سوبا هدد
 ىلا بدنئ دادخب مفرش نس)بلا شن والصف و اكذ دو تب ناك
 هيلع هسشن ياو يبا نيكش اط يبزد اهيسىش غارب مادرابكلا بيرم ا

 خس ووثع عم نع ماقافدل بسك ءنسوكس اف هيتنكي نإ هلاسو 7

 اخيلب السوة مالضاث ناو هلْضْمل دل ارح يرهوم نيريزولا هرضُمُم
 ةراززلا طيز انبظن اطساوتس ناكل عام عروس جن عينا ىو
 تايوريث مالكلالمنيكش طراد يف هب سف ةقيلكلل عوج
 عزحان ئيكشاطرارب لوالي بير حرش يف ونو سئيسحيو هوو نيكس اط
 رعب بك يرعمئ نأ بباهلان بو نإميبّهلا طب هرارب نفرقانيمإ نم

 نطلارأكو جيري فاعلا تارزفواضي |[ اطر ارب سبحو حنس ةادو

 ناويرلا حاس رقم امسشلاوباينؤن فيم ]| تصق ماكو اورل اهنا
 هلييمج اباش هببص امال ىشاعي :ضار او يكانسح اباش ناك
 نيكي هايزم هبص| نرسم نب بعالب ابوباسلج ناو اعني اناكو
 هبصادالوأ ىلا يرحم ا نب هبلخ ا شو ملتتقف هد|وف ل تعّبوف ةريغص
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 اسصرسو ةبوفتم او فلا مهب مال ئمعم نأكو تافابْصلاو او تاماعألا

 كلارسال دج يلا بج ا هطص نسوٍك جبر قرهاطلا اكو صمجلع ٌعرفلا
 تنئراف اسح منو صح بحاص العلا ن ماصيملا مم نه جرماو
 قسمرب قاختب لى انلا تعدوو نويبساقب تسلجو بله )»صا قشسد

 باوباماو دكلبب ابشلا م انيلعاوح اصف سائلا يكل ماجالتساو ريبلاال
 دانكن يلا اناني انج راكي سللولا بيز ازسانابوت يميل
 هتلاسو يلعزعن اع كوئوو وسار نشكاف هوصر بابل صرخات

 انوولجلا نب بح ساو الل اف عنيش ان ىلدملأ| ل ضمعالو قشم د ىلإ يفي نا
 لالا ورمراوو مروعش او عظيور باش مَباممح نع داير مويلا كاد أ ٍِ
 كات سريرا قشحي هناو سبط نطل مالكا يرجو مادو عب نب

 يراملا ان ةمجيل سيلا تلانابطاررإو سهلا شعب رابح او
 ئيلاى ايو انلاب جو يراوح مويل املك كوب نبنيرلا شم عصف ايلا
 ىذؤذ بلحملا تلصوو ناهبحررص و اح رى لوايثو توفاب 1
 2 صو نيرلا جات دبتلو رعاشلا يلح اش ايملاب تعنجاو رجا

 طنكيل ارننكء هرعش نب تامطشتم يدشن اىيعلاوبالضملا ىف ص

 كيلعب هج يال كلا ١ دبر ةيامجر نيعيرا ءلس تلعن

 0 قشمد نب تيزتش الأقدس نعول |كل و ييسبو

 صنلا ةناَجك زغب رزيش كرضفو شرد نيعبراب نيسوفو شرد
 ريل اهل ترق و هيلع ترو ُئاعرسساف ير بحاص د وعس»ريضأو
 ةسمح جإط تحن ىم جرحا اين )الما ربو از عايإبب| هنرشن او
 ناكل | تزنن ضيم انخابطو هليللا ره كيلع قمنا لاو مارد

 تلع رالي لاقو هراد و انسايفاج ويل! كلّ ئصنايالت

 اماه ركتا وا سارا ناك برت لاو مكانا نم 5كاذوننر

 اثنآ

 حل من

 كو مس

 تت ا

 ١ عردىبن اع قشر نمانئزيشا) كمر يال لفقر مال اميبرهااغاو
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 ع ] اهب لخلاف ثرحب]جر دادخبب ناكوأراداهرميل ةلجد باج لعنس
 نيككاط لاق فيكواول امن توم ا كلم تام يتعب انباعصإ|ب لان ثرعملا
 كانا مءاكولئ ةسس ديامالئ اصرارجاتسأ د فو :نسئيعستنر ارم نه
 ناي واورسيسب هتافو تاكوس املا كحاضتمانه لعمام تامرت وم ا

 يوا[/هين نفرن توبات ]خالدا هيلع ل عنو اريمارج سيلا امي."
 ساريعزركرابم بجافلائيادورمو دوعس فون فون ميبو ]سمن
 نعش ئرلاررب هيفل هبتل هورهورّئص بحاص ئرلارعس ربل دوعسج
 انحرف راسل 17 (مازصار بوب !نبءادنهاش ئيد اشجرت مأ امماو ىدمو

 قسد ةئلثل رواج ا: رولا: بحاصاردع تس اممالايزنَحإو امم الا معيوحا
 نرلاررب امو تزئنو نرلاوالصسدوُببك فاومام) ئريبك وببا اناكو
 رفضت لا روس يبو ناضمررروش سس اخرحإلا مود قشسوب تاء هاذ دوره

 نرُس| لع هناولصو ءرحو هسررف ل هرب شاي ييبد لاو يتساخ يبل /امي

 ةيلا_راوبجو اوكب نابعال ئماعبج تل حلا حي ناتو ماشيل اددصدو غ) عيسلا
 فر ضفائرعم نويزولا سال اوكشن امو لإ انسب ئيزنبول اوييا لو لاقف
 مريلعورارجب جاهل خدر ماهل يئاراسر ضوع عورلا نعام يالوم سم يزنمل
 رىا مريلا حرج الو مهاعل يلا بكول ا جرمج ال !هفيلك ماو ةب اكو ةشسحو
 حبلاواماو مايا انبزح همبلخ ا ماقار بلل يب دهم لاو زعلاو وكلا لخداو
 عسرلأو هيلا ويسحاو عوبرصو ه داو ولد اعلا اتلاف ندسد يب نم
 اضفنا دارلا بس اررع مستقلا ايا ئيرلا داع فبلخا لو اسسصح, نو
 أاهرلا معني مال لا ريم ع ةفيإ أ ضنت أ بسسح مينو دادغبب ناَصْمْلا

 بلطي مماو ءلصاتسأو ةبحرل ا هبنكت ز حار زلا دوال اربع جاو
 رح نأهوبلا مذ اسسسح منو وبو هّدسند هغلب رو نآكو سادلا نه
 هافلتو دادخبلا اجاح حوت ن]جوربحب بهل يراغبلا هرام نير ب
 ميلا تنجو ةديبزر اد + لزناوريزولاو ْمِلْكل يد عامدادؤيب ند عيبج
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 نب مزبإ# مزاح يفإ اجو قبو مرم لوو بله نم جرخر هاظلا لبو نوهسزخال
 لحل داعررهاظلا [مرحا كأس يرد نوف ةعلف بدق اكو ههالب لا دوك
 ف , ]تصفر اللا نييلع عاهشسا ماديلا يو عيسلا هجبو ئارعلا ني ىانل إن جد

 عبرا ةلسرلو ىطيبملا أب فرحبو ينرعملاو اره ا جبولا زج ئيؤع ني هزه قرن

 + كالا لاسم ىلإ جل اراع ت ب .اناورلاب نارملالوود ادغبب ةبامّهبو نيرثعر

 رحم ابام اياوعب ةارملاب توملانحنأكو كيرفل عيسو معو طاب اروصنبوإ

 دار غبراطت) نم هبل ان راب ناصر يلابل سائلا ن اهو سيزر ا باج ىرلا

 برح بابب نددو هيماظنلاب هيلع لوو لاى ذ يئدناؤو أكو هنإ رو نوعحي
 ريخ ارمسو فرلا ب[ ني يهارباو يروزر مولا نباردكرأ بم |ئي موكا |با عبس
 0 لو إرانيفعاملاص ن اكو مينع ان يورو عم يويرالا لاو راض
 عام لاريم!ىومسلا ساربع نإ ئيكشاط ين ن ريو |! جيسصت هع

 لا قيرط ف ناكو جب يرشعو تس انلاب ع ئرلارببج --ٍئ نييرح او

 روزو ئرم ا الص باكي هد|منيلخ لاق سولو ب) وصمم كلم الشم
 ناّسروح هاطعاو هقلطاو كلو يو ء اهل نيب حم هسبخ ل اباتكه يلع
 :١ اح اعاه او اوج ناكورعاطذ اء يِمبسلا لهل تاكو جا عروم) يى | هداعامب
 لاقل ماب لحر ميلا كاتس ملكتي الع وبسالا بلع ضم مالكا ليم
 ِهَسِج اح يف هسا تناو لورلا لاق يبوهتنا لاق خيو برك هسا لعزل
 اهحازدرلاءل لام بحب مف هي اون ىنويل !ثن اغتس اندر هاّمْشلا بلح نأكد

 لمد معشوب أبو ص يجب وصولا ل !(يوي مانوال كت ايلاتن تنا
 20١ هره اهب دوهوو نإ ولا ايورسفر انك داعم ىو امس رصايحلشت و ,,ءضونيل

 ًْم اوتار يسارطل ااوعجاهراد دانس ال اعف اهدي لن ملط رحالت
 «]ر ىزلاو اه درباءاهزها يأ اذاحا بضت /قيكساط لل اتم وبصاعمل
 نليجابإت :ص|بحلا قرسيرلا شرا ول ع ىار غدمرعي ناكالذ ميل عز بام
 ىاباكل اقف كي د نس نه أ بحب ءاااكتمل لارسال عل ان نان عرتو

 :: ةبامالل انفواصرارجاتساه:نسئبحتيزواجرف ناكور ص ايف قرئماف كيلع
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 يرجر وزر, ناكر ايفر زكا عماونساؤيطلابيكأ د يزعاهرئاني ب اهاصاتو
 لصور حال برر شرم اس سيب ا موي هنافو تناك ثيرح ا ادعم عهيدو
 زحلاو فيطلل اربع جلا نيرلو فلو بوح بابي سددو ذي مالغنلا كر بلع

 داو اصطتب اير ح لع ثرحلا انحم حجت ناك فيلل بعلم اف ؤيزعلا بع
 الاص نايل امهم يضم | تحل اوحإلا مه تنل كن زب ر بجسر اهفريزعلا
 ضاررلار يرلاو علو ةنامالاو هون | امر طرو هفيلخ لا ناوبرل نيرجإوم
 ريل اباش ناكالالط بعاصركب نيكل ايفو نر[ كف ءايملاو
 يي ل فو يراجب درارصم ا هلق سبر شع غلب ريلو رس نسحا ايلا
 هيد |لصو عرحو هس رهكاو وكرسي نحب يرايب درارعمال مدر مسرعبل 1

 زي خسو حش ادلا ةنسلا بيبو ملا دوريه هتلغ فسارع
 ةعلخ هبل مر يك ايولعلا يريم ني رمان ىرلاوبسن مقيل فيلد ذوتسا امير
 هنيلطإ ضني و دل مَيُم رجا بار م جرت مماسعلاودعاردلاو صيئؤلا نزولا
 لوبطوررملا خيول او رمص لاري !ه]ريز بهذ لاًمْنم بلا يشن هأود هبري يبد
 ئيبةاشس هلورلا بايرا ومو هيرب نييدودئسردلاو تحت ن اسوكلاو هيو يلا
 برّمملا ثالثل|ناولملا تائوايف هبجرلا, هل تادوسلاو لوطا تيرطر برب

 اس ذو هسئئل هيك اااه ام ارش تيلإ,ىانلال اننا اشعلاو

 اكو ناكو برم ئيرا» نم يراضن!ريزولا ةزيرج ير محرععجوي| بره
 رباب يف حرحو هديحبو هسار نيرحز قلن هبزعبل يريمْيرئع خطملار ارب
 ىاورلإ أصح مدو دارؤدى اداعو دم جبر | نمإلا هرب

 نيدرامدالب عطفاو سبيد يعلن فاك لل ااه هناك طالخ يل نيدرام

 ارب وطال ربلااوإس /وراْيب د فل | بام مّرع نأ دعي نلب يلا ىرلإ ص انداعم

 يزانرهاطل اك لما ثحن مراعي او يمراشخ ل خاو بلح دافع نوالنيراغا
 ناك و يبا ,ئررلا ماسحو ناكؤن نيو سيطط كبياو يرصملا نوب نرلا
 اهسهاوراببرشال نضالئاتو ناكل ناو سيطن كبي تبث عزام * ةعامجل تو نوال ممبكو لو [سرزحوعنكنومل لاقف مز اجو ادار
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 ثويسلاو برر كار مايرلاو باش دلاو ىملاو نعام الإو ةىلس اهات نس هنازخ ا

 كاهعو تيئاوبلا ور هاوج اب :ئمصم ا دؤح او طئسلارورقر تإبدرزلاو نس اوج او
 امس هزيل ء رم اضيبلارادلاو عانلاور ودليلا تب دواوب) ا اهرعاسورانا

 ىارو اكس نى ابو يىرسامسل (ساو سورلا ةنزخ تقرت او هلجو يلا

 آن فل اري احبس ىلا ىلا كلاش الث بهذام زيف نا ل افيو امهر غو ل رغط

 .عرفلا تاج[ نر )تك ركنفا نا قركقو شع قم غزبع كلذ ناكر
 رخو يبامل يع هلبلا بإب ست السغلاو انلااوزخاو ْهَسْمِب هامح ا

 هركسع خرفلارسكو انسحالب يلبإو تو نيرل يت نيدو صنملا كلما ميلا
 الىااوفيا امه فوفو الولو هامه باب يلا هطوم ا م هؤاصلا لع فور

 سعرب ئرلامراص ماشلال ضو عبسللاه جرو قإ علا نمىانلاب جيو سايل نم
 فس موبااجورخرص بحاص اخى ملا لبو قس و ةعلت لاو داعلا
 ىبنننا !ىتبلع سالص يل اوبق رنعهنيرم ار هآيررهلا و دزعارقو
 مكسلاب بفإبو قرح ا سابعلاوبا نال بده اهنرن| بر لسن
 ناصح وبر ا تسي عنلوبووببككاكيرح اميسو تاي اورلأب نارتل اذ
 ب ةلمل لكن ازغلا ميو ءييرح ل, نيس ماقارباع ارهاز اححاص ناكو
 رقفلا | ءارومص عون ناكو هفلخإسا تتكو يراد ناكر جوززتلا ةالم
 اهعع روم |ىاو تفولا أبا عم برح بابب نف ءورّمص#ب هنافو تنأكو
 ريعؤؤ يو | سف انورص هو ناكو ثيرفل يلعانمعرو
 لواو ادرج مرؤ ئيرلا رع هبّمِلو نار ار هجبوبا مفصلا ئييلعزي جشم ا
 را يسوئملا نإ عنلا يف رع منتو ةبارسخو نيون اس ع
 هاكر يرجو قدر تاو احس فاو ل باس ىخ فلا ف ريكا
 دارخبم ادعو مانلا لوننلا ءل ]واهب ظعوو نارح يل اداعو ميغن
 ركنيب دعس ههرسلا بادب هبله كضعواهي ط عور مط نساك
 ه ه ذا نشا ائييلا عراك 0 اننسسيويدوزهاابكقاتشاو ه 2

 اتا

 تت مت

 :: . هج ةيداوف طيكوهاءاوهيرستش يرظانزع يركلااءاز ء ه
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 هيلع يفاؤلا يمس اداوجؤ اكوطفاشب وجدا أب هو اص ورهد ةماعوزللا

 اليلوتبو ميبلاهاتل امي انيلاولءارالاباوب امل البلل يي ءلجاّمرلا زم يشب

 مص) نعضرز ناكو بوثل ان مي و يواعؤ فرم هون ناكو مباجلم نوب
 يرنلالرلا جان ناكو ثرح ا لف هناي دحوا ناكواكبلاو ةحلاطملا نبك
 هل اتم للا ظفاحلا»لاسو يبومئبظئاولو يبطفرارلا نيا عاوع لوبن
 ركرفركاتف يجدر و سلخ ال امن ىبحرلا صرلا ربع رهو ه نم
 معامتنأل انف كريو ظفاح لادن عيربو همساو ماشلا ]ها ٌسالجر يرح

 نكرلاريعو هساربعوربم دالؤا ناله ل ن مهد راركش مدالب ل هاب

 ةاتنانحيس نيدلارع هببفلو خفلاوب] هتينكريغ امأف هممطاو جيس ا ماو

 تبسي ويم ا يب نمساربع ع جيسوح ا. بسح نيدجا مامالا يسم
 اًضاو بيبا ةاوضحلاملل م يتلف ساربعاماو هيام و ويعسو
 .نسإإع ةناولصو حو هسرج او رعرك بكن ايلسوي اهنينكت نعرلا ربع

 وطال يدامج ف دئيا مومن داحلل ةنسلا يمبستو هلاو ريم شلخ
 عّمجاررعلا ٌجبالَو نع نرلاواييرلا تع دجرتهاب | صانلا علو مقبلخ ا
 ]رسالاو [َمملاو الملاوةاَضنلاويريوم نيدولارا» ةيَوِلورلا بارا
 هالو نيح هناا هيو صم هرلاو يلاررعلا بو طخب ةنعرريزولاجرتحاو

 ملرعو تلاع! بال اسةداو كلور فال هيقر يلع بجيام لجب نيرا يول

 مسح يوباو زازرلا ئيريعسنيرومند اباربلع ردو كارل اصاله ناو
 ابان يم ارب نيبعاشداوملاقاهنيلقل ناو كاري نالدحلا وعز ن
 صنشمل امايإو لرعو ةرازول اف بانيزلاوهىهلابعانمو كنزب نارلبلاي ا

 رداد يويرح عّمو ةعفاولا زه بقع عرضالايدامج و نيكسم ا هبلو

 ويزولا ب كرول يللا رارلا ب اوب| ثم مل اييرلا ذي يرجزيل هضيلخ ا
 موْوْم تحل يرانلا اوازم حالسلاةن]َوْخإ!ةلورلا بايرإو يوهم ني

 هلغبلاو عاتصلاواياورلاو بزعلاب نيّسارفلاو نيبإّسل ازمد !دخبب نم عيج
 1س اكام عي قٌربحاك د وي هوراتل العال !بويلتُي ةليلواموباوماقاو 7
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 مزجرشعرحا نرهاج او اجلا يف نيبلاطلا َهْمَع باتكو لي تيفاوبلا
 نازحزضورلا بانك لزجا جبرا ٌييربلا وبحب اضفف هيضرلاراثالا بانو
 رهجلا ب او نازجارسالا باكو نارِم تاومالا لا امح 0 ئم ءالصلا باكو

 بانكو نازجوكرلا باكو نازج ايرلا مد باكو نازجراغصلا ب اكو نازج
 4 ءورنح ةبيقلا مد باكو ازح] هالي دعا مانإلاْ بع باكو نازح جرملا

 لْياَضف باكو درج فورم ابمالاب اّتكو ٌدْرحاعدلا بيغعزنلا باّنكو

 و بلع. س| ص يلا ةافوو بجرو او هقرصلاو يأ يدرثعو ناشير

 اهو تانييحيراٌءرع هلو ُرزج نيم اعلا وير مالكم قيعبوا) او وجور ِج

 طاهر ونا بشل محا يخسل اوزيل ع يع

 نتلصح ماهو! هناصإلا قيسواوجا ةعسّتو الار ر دو ريغسلاوربب
 ةفرعن يل اكالاو ةويبسلا باكو ٌظْرِمْؤْرِج مين يلب اراع 0

 رثعف هجام ىأو ىاشلاو ىدِمَرلاو دوواو يأو نيهجهصلا ل اجر ل اجرلا
 باع قفوو نآليصا لهوال هنا رس ربك شوو حير كل تادلجي

 ملطف اعّضوم بحشو بام هيلع محا هباوصلا هيوم يف طظف احا مين ب يا

 امل هنا اس سور ازا يف نؤبص| ّىم حررخو قس خاف هولتقيل يرد يئب
 هصلخ اظع اولال معلا رعتلاو عوحلا ب اًياَرْف ل موملا لهو نإ ربص| هو اع

 ميله نازك هموت ةعيتطوبارك بجيل ءسِ]آلا عطف هنان هولتنل

 تناكومنملا لور مقشسو ىلا اجو بؤر اًمياَحْإْم عرج هوفلط ان هورصوأض
 رى والا سررتع كائئج * الآم وب م او تناكو صو قسد ب نح مل

 اللا كلْزيْراَِج١ ادن اكو قرورسئبورع يفإ جلاد نع مئارقلاب دو عنصم ا

 رهميئرج يسوءايا ظؤاهل نؤررصإب عمريت نفزد انهام ىلإ لير يدر لوفي

 تائوعم 0 كلا بمللا نبدا د ارغببو هريعو يدم ا
 ماللاربعئيرع أولاد يع منايا اب]قشسربو ع ورد الاربع هيام رادنب نب

 عنعو ىوطلا كوب ئبهساربعمءو يلسلا ظفاشل ةيروركسالابو نعول اله ذ كس

 مرفنو شع رفا روك بام الئ ةلملو موب لكل صب اهروارباعادهاذ ناكو
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 د1

 ا 0 مساع دالبلا نام ايولداو ءاظنلا ناك اعبنت هل
 الضالع بآبل امال ول طمضو هداعلا ل عرحصت ماظن دع مالسلل نئلقلا

 هيلا تاتننورفابلاب ببرضتيرلإصان ما عدنعو بابسالادل تايم ذو
 ملتفرث ماظنلاب كتقحلاالاو يبه الاغت توفيامت نان اقوهدجوؤ

 ا -_

 ىرحا تهدروعا ناكوزبلعرلا يف هامتلانولول لؤحد قتناو عرخو

 ملاعب لع نئيكصلا هزبعي نوزذابلاب هبرظف ئدرابراصح هينبيع

 كلمو ماظل اءولول باص مزمن او ماوحلل يب ىمزد جطسلا ملط دىجتملا
1 1 
 اس يدور ولالا د تماقّساوروهإبجو نيراذ ايدول صوم ا لاولول

 ةولاربعنييبعلا درع ظفاحلا قر نع وإكسسد نيكشاط ىانلاب
 لامعانم ةَرْزَت لبع امكرلو ىلبع املا سرت اريعوبار ورمي لع نس

 قولا وت(ناهو رحال بسد يف ةيبامسح و نيعيزاو يرحا نو سلب ان
 ةبامسمحو نيعبر اءبيرعاتتسناصخو قفول ارز ناوي شبا ةيقاب

 راصمالا ارو ايو ريتك ث رهلل عسو نا نازفا| |. طال نع يؤفوم او
 فيتززق لتتقو قبس و قفوم اووه دارخب مرق وربكلا بنكو

 نامل ونصيم الر نيرد الاببع تلاوه وتلا امضوؤئيسو

 عاطاوربكل اىربو سمرتت امهر امل نكلو اهبب لوزنلا نم ادحان كم

 نيف أرغب امور ر عير الاربع جا ظزؤبو هدماحسسو أ, مركاو
 منا تان ا: عقل اال ئخرللا تو كر ل نال يول تاما

 راسو يس عيرارجب قشمد اهزؤ م بيلع(رَمْعَتو يملأ نب , فلاي لراع
 عمسذ غرير يبإ لزب و قشسر يباءلعرش ةيرزرلسالاو ومر اليو اعل

 دارم ا ةداعن بإن ناسحلا بن ب فنصو قشمد لاداعي

 ناّبارارلحم ظافل الل كد باكو زج ىيخبام ساو دابعلار بح م]لكن م

 الفك ءزجزيبيراو با ف حاحصل|دابخالانوبع + عابصم ا بانو
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 نيهان عد ام تاز مكس ع يجبر ىلسولا !نينيرلا فن رشو يزاريشلا

 جحش يشر معايا ثلا نيعجو وبك ظو يرغص واو بعالم ئدووا دوي بتم ا

 سو مضاؤملاو لضتفلاو عرولاواذرلا م ترهاشو هيسداملا

 ماا اشاف دا ذالاوايلو ااودْب اهيعل انع هب درب امد امحل ا مبسا)و قفوملا هيخا
 ناوعنئاقالا ينل كلذرحب ميل! ترعرش يئايع) عب م يقاطو اولها
 وفا نط ايلا ورهاظلا ن اسلي ترشن اوءمافالارا د يف مفيد نوكأ

 ه هل هيرتلااويرفتساو هاهاصع تؤولان# ٠2ه هه

 ىلا ل دوملا بحاصئرل !اروبرأس هلص ايمانا امال رطدسمب

 راؤغس يحاصنيرلادامعزبنيدلا بطتل تناكو فبسلاب ظفر فع الت
 انص هاير .مبو اجل لد احلا يفرش ال!ك لم ان نيرلا بطَم دجتساو

 2 قققرادإبم بحاص فرش الا و>ادصو الاو رما بحاص حاصلاو رينا
 زر امدونكي ع الزان | صوملا بحاص ناو ماظع قلخ جا وعم جاوركيإكاسع
 قاس فول جي ىرسوب نع نرشسالاو طبيرشير حل ن اور يغالل صوم اركسع

 مهركتمباهتاو نر لا رون شطعر تو مقاوم سراف فلة يلارو مريلع
 مهامضا ون اكمنالعزيبرت وسل هيلع ةرسكلا تناك تدم لوا ذي ئيرل اود
 مهنم هيارم] م ةعامبج اورسأو مزمز ام اطلع بووحتمو هو يبكي نسم

 ةردع حسان تسلا موب يف كل دو يراعويبظلا عرلوويببجارقنسزرإبم ا
 فرشالا احمر اصح معساو امي نصخو لصوم ا ئرلارّون لخدو نابحش

 مصرس !نيزل) ام قلطا و وجاي ذوخا ال طساوالسازبور ابر ر فكل زنف

 نجح نم نارح ن مسي اراه امها يَز اءربسظلا علو ررغنسزرابملاالا
 انيورلا رون ذا ترشالا عووزتو امنفلط امنيرلا نيز نب نئيرل! ب طف امس

 جر رعجبع ني درام بحاص قبرا ئبئرل أصأن برواييرإ صن لصوملا

 هيلعاككرتفاناكو يل ونساو نيلاعلاب امبتحافولول هسالتيد نيدلا ماظت مسا
 انكم ام زر نع نيلز انئرلا ماسح هوعاو بل صان ناكو هيلع قزرلا ووو

 ثا

 فول -

 ,, مسلاواهس نعْنيرلاماحيلا سدولول نا لاقت هعمل يكس نيولولماتتلا
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 حولسزنلاو بدالملع إب عربو غصبلاب ةبامحو ىرشعو عبرا سولو سفن

 اهب عمسنابعس يف اهي فوق عصبلا يلا د اعرشد د ارجبو ٌنصبلاب كيدح ا
 مانو دادخب عسوامصر وي كال | رهط زحلااءاو ىراشالا رمح ىرباح
 مسننل يريحلا ب دشن لاق يرعل انه لوبا انس او هتنبطو

 ٠ 3 00  ه تاخذ اَوطلا كلن لص © 5

 3 ملاملا ميدي |باوفلت هالو ل افن.س١لزئازنه .٠

 دارغب ند ا ا امس هس يش ا حدو

 ناكورجيا دل ابو [مييطح اهبو اوقرم نزؤكجاق قلحر )واي غو ماشل ال١

 انوفرب تملجو عيوووطسلا نقاولاب عمو كيرفلا“ يورو اهبظعي
 تاك الا نرلا مل لاهنت ضورط سيك جل مبب نئيج اذيرات مرور

 يلإ صحو امي تل و زكرلا تنفر وبل نامطّمن يرشساو
 رك م اجلا ذى سليم خليل وماني اون اكرلانلا نا شيتح مانا لونملا

 1 ايداهب ككرد) كرد)و ماجرلا

 0 يلع هبروقملا ثيداح») كتعيسما]لا١

 تاع تسلج نارح تروم هريعو ببطُخل يوطل ا رمح نب
 0 0- يراهزلارد اعلاربعو حابطلا ىئبأو رم نب ئرلار خل بيطنحلا

 انتفارم كريلع مساؤص ىلا لي املس تعسو اهب ثسلحو بلح ْثرَف
 151 02 نسللازع تدورتلا بابساوئرلا

 َهْيبان سيان ثالئ يلا اقف نم [ىوبلع سا! لص وبلا يس
 حاكيو هب تسلجو ٌةيس د اهلارزع نوهساقن تلو قشمو تمريه

 تورس هل تاور علم ونام اوررغل سوى سلاوب تناكفقشس د
 تيبلإب تسلدو ماللا هبلعليل انفو مالنعالاب صوضحل إو سَولا تيبلا
 فويس ان رعو سسوم ىومتل !لءوه يرل ادلصم ا

 ماشلاب 717 بلحملا عجرو بارك ثترالث يميل اهب تنمان

 نب يرلارسسؤاملا اسال زبي لا معو يريككاببل اناني ٠
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 هونحا هبل ءوصو عملا يذ غاب يفوذ نإ يلا ىشمو نطوتساو عبَعو
 ارلا وز فون اصر ب و نويبس اب نئدو قسم عيابنيرلا حات
 قشسملا ىراصن ا نحن او با اجي نب مههارب) يلع ممسأو ظعاولا هّدنك دب
 اهياشنو ةبامحو نام هتسوشدربرلو يفشح ا نب عملا ي)طبس
 : اوين دو ئِلارْون هنعبو طع ولاووبنلاب لش أو
 قلاّخ اربعاهب عيسم ُهي امنجو ئّيرسو جيرانه ارغب يل |
 نك ةينبأل بع يراضد الاي ارهسر هاصو يو فيي برع | نب
 عالص مايأ جو نبولا جالطصل بف يبرعم ا ةلورلا بحاصر اصر صم
 ؤرعلا هدالو او وسل جي ضجي ئرلا جالس ناكو هانوكو رو (ىرلا
 ٠ قيبو منيب يركن أكو نيازلا رح او مظعلا اجلا هل أكو عيد
 اوى بتح سك نباو يرعسا يو طلا نال بيا يعلا يوطلا
 نم قّمسلا ننعزس ةعامجيعو هيلع عّيوم اجاب ىئارقلإب
 نماج اره ئرلا نر لاف فومصلا ْىّسِب اموب يلكاجو مفوف
 مك نب ناكو بيارتعازه رو يسوطلان اهم يلاراساو ركانه
  هرأد يناكونا ثيبع تيار امعبب ينو ةيظعالو|تنتازن
 مد امالاور اًيرقل اةيراح] يروا ىئاوملل هير اكو ءرسع

 ليلح ا يطع ر الدار ود يف لهلام هراد غلب ناكر تف رهطالا
 رْكَو هباوصاضعب منمكاومّيُم تامازه عبو وبك الاوعا_ءلولل و

 يل :كو هفاوغلاب نفد ورعب ةنافو تناكو لاوحإلا تلاحو لاودالا
 ٠: نم كير دزب جيالط رينو ئيربممل ا عرشخب ناكمنا نيرصم ا ضعب
 ه .٠ ر_رمحش تابيالا زهكلذ

 ه ه باذلاركو كورانلا ل جوه باطخ ا ئصوضررت كيبّيص
 ه» ٠ بابرلنع بالا ابادو و يصمت ناتج ا"ةلغمو ماتو

 ٍِي هانتحالب مس تَقمئازفو هزنكحوهو يرعابن نكوه .

 ». دقو بتل سل ليعاهسا يريح نيكي ند صمم



 لخف مرل اويلعرلو منزحيرم) نوح سلع مءرلخل نزحو يف و الايد امج

 أوبانئرد نيب ىتمو مالد ١ نحن يلع ل! صرحا هل عير ام [تح 2
 ويزولاو اراهض هرابشلا يف تلمحرش ع]تلا ةيحا نس زلحد يل
 اورعسو نفسا ملورلا بايراو طسول | دووشس أي اق يره نب
 (يتبوت ىلا ةإ هد نيىسال ايمي ن اوفيلح ا ماو ةَنوُملا لا اهنوباتب
 كلعب د اكد انيبسريزولان اكو نيحب مذاسم او ىورعل غرواج ا
 رثذاوالد ارب اعلا معو موبي الن سوتع قدرطلاي رقمو
 ضورقن اكو هارزعلاف تلعتورموشلا طوط تاتخ ا تمحو يإرملا
 يبدع مررركلو ممِظع ةد|بز هلجح يام ادازواز انور ويوؤملا
 اهلواو ئهرهاهيرشد ايلا تايبالاو هنسَحيبرم هيزتلاو
 # م رح رس © ©

 9 ه هيفا نيراونإلا 3 ه هبات بلطرقيعارنلا يداثو .ه

 . ه ةنانو اهلا ٍ اي أمس دو ىضنسم لا مامال|ئ أب ه و

 ه ء«ءيابيريلاا| دطوانزح ه كربلا مم اهن ايو مول باسو يه

 . ٠ هيانصريعبرركه باعو , ةشحووتا روب ودم وشلقو 7
 ٠ ءههياكن دونولذواومب ه ايبا يعصاف هشايث ثافو .
 هيارم اوطينلاو اباورلا ب ويك ا/اوما رمش ارب هيلا قرر
 ترش نإساوالا هاطععا هيلع عاخيمل سو نايع )الع علخو

 ةس باشر رهاوج د يإحو ةضئو بهذ ند هتنلخام عيمج

 ناكر ىرصعلا ناتسر ام ايإ اوناقعلاو ئيجاعلااو ٍةبرشسإلا
 تناكاب ال اهظع اًزح د !ئبزه) [لع نحو افولا يوابب
 يح ال ب هاريع فون ايمو لك صف ىانلاي ١ ةنسح
 هساربع ناكو نيرلأ عنان اوُحا يرنكلارمكويادبز نب
 ماني ضفلا ايا د ادئبب عس اوصان ناكوو لا جان يرخص أ
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 ىرورلاطابرب بانو هنعبطو يسوم نييبجب ف ثيرح ا سو | صوم ابازكو لولا

 هيباريعنف جواعي ف وفنك طساو يل رض يبوصلا مده]ر] نرخ هيجل نع نم
 ميس لاوب ار ملم ا نب نحلل نب هدد) بح قون ايس سو _روسر َكوهعَع
 ثدح نب ثرح نب ثرحوعو بام مو رشع ست هسا ةيهرلو قارمعملا

 , نب مشلا اباعمسس نايرلاب ن فدو مرح اسد ادخبب بار ا بابي هنافو تاكو

 دنو َب] ١ بايب بلع نحسو يرئفرمسلا أو 0 نيعمل

 «ه ت دب ورصعتش ل ىيلاوشنا

 0 يساَبشلامعادالوعت امد وه هسيِسبَو :اشيبع مز ئفلااذاه .

 . ءانوعوسلا دارا درسا هدوبتس لكي ع تّسوخادَو ه و

 ٠ يملا عر رمح هتلخ فرش ايل هدد |يلصو لع اي اخذو هئاحبدساو ين
 تجام تبسلا ةلييرموملا حس غو ء امضي زوعشلاوئسانلا سلا
 انهريرفو الا شيوانيموشتمملادارجلكت وباظنوابزعو ايو امسلا وصلا
 نيتبايو نيسيراو يدعا سيق دكيلع مددأى لص يلا تحس رزعالا

 يزلا مين يزرم ا طايد تندر كّكصُ لا ءنسلا زه تناكو
 9 هرثعو يرون ربما رع باهثللا هيد بيرو يسيعرم لع ههيلكل هأنب

 تاليواوسو هل ذيلغلا ثدب اسس دز هيدوصل ان ةعامج
 سبا باقعلاور ارجل دبع يلع نهدالفا) ل داملا ل 9

 هبخاد ب قدا رهاظل ازخاو قسري ناضيري تاليولسل" 5
 ىانلاد جو قسشكمد نئلت غرامعب يرتب ردي

 5” دوز |مسنإو صصانل ا ماعلا ننلاو تين
 هتافرملاو فورم ا ةريثك حلا تاكويتتسملارلوما توت اخ
 تقفلاو تبع توببل |بايرال َنْمَْعَنَن تاولملاوريلا ةياد
 تقرصنو محول |ئموحك |ىهر اك حل ام عراب د ىلا يامال

 دبورنع هبونلا ثرعو عئاصملاوركرمل | تيصاو ئيرح اله اراع

 ؛ ِتيثونو فاقوالا ايويلع تّعقواو مْس جيا ةتيرملاو يجوكلان | فريرحم
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 بيلو ارسل ةريبك محلا نيركت ناكيينفتسمل|ةيراج ساربع تنباشفنب

 رصانلا مامالا بالو يضنسملإإع تراسإَل او يرجي ا اهظن تضونو
 كا اعل ىاتلا يارفروصنماب) قيمالا علو ةئالخلا لوب نارهزع يلكو
 فون زريلا نسحاو هتدلاو امي تناك تلارارلا ياهلا ةئالخ ا لو الغ
 ةرواجلااهتيرتف [تنفدوزاهج نحااهئزدجو هئبلخل َنلاوامإر) تلون
 خيه ئيدأمح ون نر ] تحسعف والا ع يبدو كلّوو يجرككلا فورا

 كيلا رمسوباممورشعيدحا نسرلو ين يهلوجانلا انشلاوبادامح ىردسا
 فا مباوفوم ا قر شنا ويا يذ ب نإ تابو هيررزكسالا:صيودادغبب
 بك ايبال كره هسْئنل د امح ٍنَوشَس ا لاذ قيرص نباب فديو
 © © رمش 257

 «ه هه متر]لبب وبن نك اننا م مبكي قافالاؤ هرلالتننم 0

 ه٠ "ة8هتبيرزونإمإةفللاوحو مبا طش وريبىو امو ىو

 ىرزقومسلان يار نببويفل لا ظفاخلا هيروتكس البو رص مب ةعامر يرجي أبأ حس
 قشمو بيلح قزدانيو ل تت سصف قرصا مويلعئ ثا ورمجضعو
 ةيجلورلاو يلحس ملا وبا نيبساب ئريز نب كا اربع ههساو لورا
 بهزمإعهقغتم دارخب مزفو ةراملو عجدتسداو ل ووم ا يزف ئمْيبرق
 ةدرازلاضدو اربيطحراصو مطوس اع قشمد مرقو ثركل معو ضاشلا

 سلو ءَويرطلا ريسحرلالا نى حار وصمم ناكو قشمد حاجي َةِبْلا
 ةزانج تناهو_ريخصلا بايل ا. نفدو لوال) ييسر يب هتافو تن اهوةزاجا

 يإنللر بلان اكو ئوركأ خفلاو ]نم يرمزنلا ماجي عح ةدوههشم
 كووعيوائيرعس اراوركاسع ئبظفاكل مو يدربلارص)ئييعزشلا يب
 يطساولا ظحإولا كّدلا نفط [ْيوإ حك سصف م جوؤيو مقفل يل فو
 مل عفووابظعوو )رعب مدقوسداررعوب نامع ى مها و نب رب ميساو
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 لريرزع ماشلاب )فد ن | ميلع بجي زنعاو نافع ئئزشم «ر)وح فب لتنف نمو
 نيب ةعباشملادبجو نياو هارت همست لكك هئبشلاداراث

 رتيالاع عضدتو نيكل قيل ءريؤي ب اككب مرقا اء) دايز ناو نيلاح لا
 امور 2س انلار ع نايو ن اكمال ر رئب عاطنسا اه)عتو ناثع حل ارلا
 اموقام اني وعيرحتب يقاروهو عرظنم اير صانلا امالان اكو ةليل_لعاوبوت
 جو ةفئورلا سطع هي اوظَعب ىلا مل يع سا ايون

 لسلك رجب تام ةعبسلا س ءامدورانيد ةبامول ثحئ ابو هسا
 تطللاربع مقيلذلا لو مرح اي هيام كر وعمل او هسماثل | خننملا|

 لاري دو يطساولا عيببرل اياوبع علو طساو اضن يطساول !ىلايكل ا ضد نب
 يسم وفيلفلائوانفرومالا تشتم د ارغب تثار تباعا عناب

 سفملا ال داحلا روب اسس تو لاوحإلا تصر موو هلام جبال رحاب

 نع ناقتلان 7 اعلادعىل اان هربت معاش أكوابلحايلاط

 اقر حرت تاه لؤتما ام ابم نعرضوعو رمرلاف باغعلا هِرْبَس
 مهما نيرلا ى صن ميما ءرهاطل كلما جكرصنو عرملاانارقو
 ملياههظ ع ملول نأبعش سس او صحي الد املا ليو صِي

 زم تي :ررذاو ةحلّملا لع تلا امن ا يرو صحة علق يمس
 انكر ءام تبرحاذ جليا يلا ترّسأو سربف تريرج ي | تدعو

 نوبِساَت ناوو ليج اب ماجلان يف معد اصر ةيبسداقلا حير ع وبا جشلاءرلس

 هنساننادتضتمت اناير ت ونا داو واس ياما ااا وخارج
 كح ئرلارفطم ئرلائبز نب غلير هكا ن اىاه يلع قفن امها لبو

 نائيرلا نيب نئدارا كد رجبوأغ وو ويلع قخووهممدإل رع يإحش ايا

 هلا كا |لاقيراببو ىلا وبلاش جنو هرزب نهميلا املأ ق وسبب

 العارولخاوريش نيل | ماظع سبني ِنازوجي ف يكورويذ (لكام ا قبط
 [ينرإكسمف اولعتتدحا اون الوهيلءمومتواواناو فال ابو ]راوم

-“" 
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 5 تبون ميدو يرارعل |ننيسحماشلاى بو عبملا بيو قإرعلا ئبوءانل|رج
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 هل دجيربوحعرسبإف لدعاو ه يمال سو لوك عبد وع 2

 تس |ببإلا عزه ىلا خن سا حرا ضب ١ باكسلا دامعلا همس ان
 © ". متلبزم يركأاو يوصنإبدتن ه مْ !نيلايرحن م اببارحا|» ٠

 ه ه مانت نازلاناخ انكلوو انرلاوهدولاطلااملزابوو

 ه مشا فيكريتنالاحازع م اهعبركدا تاج ياوو  ه
 مها وه مملعو هنوكترستكرتو 0 كّرتسرجولاة علو معو .ه

 م مس شمول مهام كبي رذ و هنوفللتاءاياعلا كوسا
 هس !نألا نه يىلاغت هسا رمحراضب) باكا د امحلا يسسل أدو

 © هنككن هيناناامم كاناعوو مكنع ساني ميئكاساباو
 ه هءه(ملدسشسب طبل امرْيَس يتأرجتلم تيباو 5“

 م "هلع سائقاوسإلاو صولا نو هتيتفاءاولك ا منكنانه هه

 . ءاوكئاوثيخنايلتةينبو هيذالرؤياسشعومتبو  ه
 دائبو بررب انز اخ ناكر يتسم ا هعداربع ب هبلكم قون ميدو اليست
 توي لوبيرج تانمب يذلا نول عسل بلل اون احناص ناي ريكا
 ه هدب ءتومبر هاودج لبإلالادراب» خلا

 .ه هداجو مَع هلم هو الإ ] بل موفبانو ٠

 خس السر ناكو ندوملا لاك دز ن ذولا لاقو ديوش اجب ةجاك ين
 ه هلك دنييبعو ه لووليشازحتتو

 يريربل امهظعا وبن اكو راد بايع دارغبب قم عيج مصاف امو ءيلك عاصن
 اعط نمكلا عطتو مسك !طمو سرس ف هئيز انه تو تناو ملثم د ارغس

 ناكل رم ا طنل قيروصنيوب )ونين َسسصم ةيدرولا نفدو
 ملادإع وعام ودهازن ار يصل ار بعاوحاوهو طنطل فريال ناكو ناكل ونب

 عصوذو هولحىذ نيرييدارلاْ لاقانكت ناو دادغسر ها مكوذا ]تو
 اتق ثبرح يرج مالل ا يلع ع عابر خر وصسوب | ناكو هانركذرثو
 هظفب ئلاقق هيلال وصولا طر ديرو ةنيرم ابن اكاببلع نآو نامع
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 7 روزنلا ق نو نويحلازمت 3 مارككأ اير صالر كريز #

 ه روبسع يد السا باب ه نوك/أبوي منال ابكرتم

 هروح قلخلان حا از اكسر ه امور وس دازعلا بوم

 ٠ ررنمكصلاباهيري تائه ه يلا ميلا ءريإلنه
 ه ريب فاص بزحلااملاسلسو ه بارا ترم [نيد ايس
 ه ريعس بلا اقووثس لثلا و ه قش د الار لك! نانو

 هريرتسمل اكلئلاو نينفيسملا ه نييبقلاو بحرلا امساجدو
 بمس ايفان لطب ورب « »ل وهاب ىساوحلا ناكو

 ٠ رورسلا رس اهيبروبس ه عوعم ايون أمريسو
 ه ريخم يتم لفل إلعراغا ه سنوي رام ارنعو ٠
 3 روغن ال ةحب انرهرلا ىرم . هايبجحلا بم عببتم اريعوم

 ٠ روس كلنئ شلي سننل ه روكسلا ماو يرجو ه
 .هدروبعلا مانوا ابعت تيب ٠ بيبا برخيوبلا تب لوو

 .٠ ويسبلا غيلبلا نصين هروطس كرب يرطسر اهتاوو
 رىبعسب )جب انلانببو 8 نوبساف اب ةواسنلا مالاو

 ه6 م امعلا ملا ام اور يح نبد اصح هلا امازه

© © »© © 

 ٠ لزنلارقكدرغ هيغل اوم ء .لسخلاشلا عرار سابم
 , لدن انضلاب بصبلتع 0 يمحو مالل |]مجوعزخ

 0 ىلخ ءنسهداوتناك ايو م ميكو اوملا ]خش نإ يلوتو

 , ]لكل ةدومعم هروتعو و هدوفعورعونر دونغ نلح و

 8 لربت ارو شارو يرحب ٠ مدو لبن باحالايتس و

 هلجريمل هركو نيلدلرلاد 85 نطوئسهدرو نيزعاطلا 8

 . | 1ةارهال ا نوعداتنح م ىلتبم اينحلالامرهدجل
 م لجعتتالن فانحا تعبه هالجتتسالتلاووطيبابكأراب و
 ه لانتم باي اكفزجو ومد ه سكوس بايك نتا
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 نم ل مجركد اهل امعاو طساوب هب اشم او .بتككس اورباضنب هحربر ةبامجو
 طفح ناك تسسل اندر نبدماح اجرلا ابا همعركد وريزولايف ارم
 تاببا/ هرم زي رهاجر حش نمو برعلا نيوأو دو يزنعبلارعُس
 © © رست © ه©

 ٠ هباطخلا مضاناو بيشلا جاو و باتعل| عطئئاوإمجلايا ونه م
 5 ٠بامكلادوخلاه بت فيكن ه يبس سنن تضغبازنل ه .٠

 ةأنو تناكو نإ بصإب ةيباجبراو سيعسنو نين :نسيم قة دو سف اذ
 ينم ارغ ىرؤوصلاو ان نمدو ناضومر ةردعؤ يش الام ود قسمرب حاملا
 خيل انبرحزي يلعو عابصلازب مشل اب اويل زمسإلا حونملا ايا عم ةداجلا يلع
 داحرعما نم فر صعلا دا خوش ركاسع ئبظ اخ ا مادللابو نصاب يولعلا
 يلع دئازبن بالا نبا غابة فو لامس ن فكورط كب ةزاجإب

 ؟راءاروشسجيلاوب قوشتب ا (منيرعشلاب هرارحاو ةحاسنلا هداريا
 ل

 ف © ©

 هاه اوروجتوااولرعاف ,تطعيوسه ربكم لان نوربج ناججاو ه

 ه٠ ءهاايرروزترااذا هوفتشالنهاميسباز نبط وسملابرو
 ٠ ه راسا كيعيربس مل اوشا نان اكرم ٠

 ه ,روبص ين!قرتئاارسو نثيعايفاراعاتنكابوو ه

 ه , ربثسمركدو عاددجولااهل « ةوبص يل سانا سانيلاه ه

 ه ه روس ارونوريزبريزب و امك وسو يفاببشاريرسو  ه
 8# هرب حيخسم هرح مانا امو و قوسشمملاولت حربا درب نموو ل

 ل «روششلانوكياذلا امويو و ءاسجح اة رذف مكزنم م 8

 ٠ هريبسي هارس بضوريسي ه باكا صينوفنلابلارابو ٠
 . ءهروعولاوالنلا ل وبس ناجن ه اهيور نمرؤشمو موبو ٠
 . هريبعلا, نب حجرات امالس همميخلبت تفلباباذاو ٠

 ه هربشبلا عاجلا يفاءاذاو قلجنميارشب بيطإفو
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 ىرلاوهو هبرسإلان م ]صور اعلامارخ سل مةورصفلا مارح نم | مالاوب اهل نم

 ره املا ةنعلن ب ينلاوهرر اني د فلا نيس ناطللاهأفو اع >رس)

 ةبيجي ناعذاو ءلواهريو م] هال وتلا ةرطنتلاو حاتلا ورم ءروسلاو
 مدار اًملاوويسو هناعفاو غاب انكم ومس يتحنيبصملا ع

 , دياجررهخ نيرو هحاو ب ايلا دامعلا يود ايمو تف ياجارن 39
 ومو ماللاربرشتن هل ل |نبهسأ ذره نبدوعح نييلع نبههاربع ئبدمح نب

 امم اورنلابلانيدساربعوب!متينكو ب علا غريرملا هاي طرازعلا

 هركذ وااو ير ا عضو: ن0 12 قايل
 ,قفنواشن إو ءيامو ردع عش نو اتش وول انج اطالب
 10 عمو ريباظنلارسريز|زرلا رع ئيريعسروصندو ادعي الا بمزموإع
 يحيرتزولا مرو يف عربواشنالاو هياقكلاو بدال لجل قتساو ثيرهلا دلع
 مايا ىُشسدمرفو ماشلا ل ارفاسزم هب |ْسو هباتكر حا ناكو «رببه نب
 و يو نيرلال كنب يرو بسلا ن ءيفاقلا هلرعأو كير ندر نيلارو
 دصْفد مريب بوب | ىبرلا ناو صفلا بإبرزع جرفلا باب ياو و ىلا
 15 هبا ىنبج قش دنس تانك تزل اقلارعيش رقت نحل رأت

 هزخا بدالاباًيراعالضام ناو نيرلاجالصو نيدلارساو ل يدلار زن ع رم +
 داتلإ اييبد اقولاو انزلاكواعلا لوني ضانلا ضاقثا ناكو باشنحلانبنع
 نيواورلاظداح ناكورخنلاو طقلاو لسزنلا دو خخ يف عرهاطو د ابإ
 ماهو هيلعئدبو بج لضانلايضاعلا ناكو ناسح ات امنصم لا فنصو برحلا
 الو رجلا طن امل ئيرلا»الصرنع سر يزلاوهو
 ناو تيركتب]نّيزبزحلا عدا انرككز فو الئط ناي نامل يزعلاره ناو
 بالو: ىيرادتسو وارد اوبروو [ساوججو نإبم|يردوصد اعلاإبا

 معلا بلط ير يف ئيعبراو ثالث نسي : نصا اداع هناو ةيامخو

 دامو ئيعبرإو ناس سز [ك جرخو احلا بعجوالصنلا اهب يل هنا
 25 نيبو رصا نمي هيبا عدادعب يلازهاس ميلاد امرط حل ءين يلع
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 رو هوب! ناكو دارم ان متبالو «عابو دلراام[سزخا ضر | لاول دبل ابريل بت
 هرربشسملو هوبا يفؤنو ني داعلل هيلعال اراص هوبا نحس ا اإذ نيس نم

 ىلل اف لاف هنا نع يعل ر ولو انارنغ مرللا ورحب هنم هذرحب ام يلع ماقاو
 ماولإم مياسلا لبنل مِلربلا نا[جريلع سا صلال افرق مسْملا ابا يبا
 رناهتسونالا سك و غنو حياسلا تناول نلدذ بسصصف ان هين: نإ تان:

 ريسؤ دوف يدل وح هبغلو فسوبر وبا اما عكريسو :ننؤناث هلو

 هريس افيرطلا لع اشنرو ران هششنو وثلاث يدلل سو ناو ربا
 سإةأور حاط عوو طا ن لاو صالخي ببسلا ناووهو ِسْخ نالخالاو
 كلوك|دؤب ةرسح بووماذ نحا ساب تءائو مامالا علو هيون تع

 قيرطلا ولي كو دولا ايل انلفل نش يو د ارسل او تعلا قرط
21>2>>101050007 
 رهاظلا لامانع ل واو نيسومل وبما هس إب صنملا مامالا ةيراد ذاننسا
 راو كالو ظغملاو رسال ل داعلاد اولا ياه كيرشعو فالس

 ةرودار يفرلاو ئيؤس نابي دع يدح ناكو شالو إس اولاو مورلا بحاص :٠
 نعم إو يزؤسلا هلا نو يربذاافحلا تسرو ىهووجو ينيزر الا
 أبو [سص ىلإ غن هسا مجد يرج عبس كذا هريإعو يرحم ثيدح ا
 رح حو ب[ سحور دع ير انسرلو اد خس وره ظ عاولا رع لعن رج يون
 هانز يبو َتاذو ئيب لاكو برح بابي نفدو هيبرح اب لاوس طيور بكا

 ممفنلارشن أو .ععو يزف رسملا ياو ناشيرام ايضاقو ئيصخل نب عرب يرجح
0 

 5 مف

 مم
 1١

 سا 0 اج ا ول
 9 « املا ودمتولفل فارس لاكمي قائلا بانو ه
 .ه هام اع نكي صرعات عطد و ريسملخ قالا مملخرو 5

 نبلإوويب بتلبو مداقل يتلق فو اير تصف ةتئافا سنا
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 0 ٠ رمش 0 52

 ٠ لت ةيارعلارابإباربحه يريلاوةييرتللانعكت كزتو ٠

 ه ةقتادام بواب هبرظئاو ه هب هنفهالصلا هالصلا كيث
 ه تري ا اههارمولءلازام ء يذلا يف اثلارمحادحارحا ابو

 * ئربو برياٌءاكنعلازام ه ىذلاضاملاكعيبس يب حايدخم 6
 ه عرشتت هلوحلبالمانوو م اوم |رلاطغلا نشكول تيتا

 م 00ه عرضتت هريزبايلوالاو ه د يرتلوحئفلاروجرواو م *
 يلاخعاذاو هريذرنع سولحازعلا ضاضنن ادمب تبسلا موب انكأن ا بباججلا بو
 اذاورارل 1 تاه نسيب املفو انبجممتن وب انمئلؤو طشلاسرعسرن ىرلا حب

 .زعبلل هليل رب ريع و نيرلا و حم لاح دلو ييدجرلو ما هس|ربع ثنب نون اخأب
 اًصوي هنوبواةوم نيب ناكك رماعم سبل :يافزئبو اع يدج يف ت امينا
 ني رج واو هنابحلا»ؤياعب يرحم ناكهنالهناماك كلذ سانئارمو ةليلد

 . ٠ هبرل بزلاركحح ىو نمءوئمااريكسإب»و ٠
 يل «© هبرب مرج ئه غبصلا © اهدنا شوا كرم 3

 . هىبسلاناسحا فيلا «ه ا: حجو نصضاناو 0

 ٌولادبعْالئرركدلا ني ناكسا صر يردج دالوارك و نرضن تيبلاادهو

10 

15 

 20 مدفن كيوب ه نيتك زحل اريع امام فيبر ريو باو يلع متفلاوباو ه دالوأ ل ءارمو
 و ملاو خيا كيوم زنءامجو يرسرالا و رصأن ساو عمْجو تّولا ايا سوره ابهرسؤع

 اوسرف هورسح روز ررردم ايي نال ايو ماسلا لوبفل ا هل ] هجو ظعور ل ولا لا
 ىلع ملاوبااداو ب ا|ضو ئبضضو ةئيرا نسل كول اب تامنوسلاا ءاننس نمءبلا
 هرلاو ن اننصمربطاوزل اوهدر عوق لعسلا نب يع ث درج ا ع حبو ريل بلكت
 25 راكد بررب عراد مشك تاءطإو ىلإ ول اووط الر رربملا عيب عابر
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5 

 مم

 مس

 ه عوطن خنرلا اينرلا فراغزو « عرخيورخي عبط نعرهرلاو ٠

 ه ٠" حلتت ةينما نابساواعمل ه اجرلا انملطب لاما ساده
 مه ٠ حل مطتشيلا]نيلاارباو بهوتتماهب راع عدرئارو .٠
 ه0 ٠ ملمب هنايزوئجاوربب ىةريع ثر لوح اساله ١/(به ٠

 .ه « ضي اسهئائدح نم تنم) )و يدرلا دف لير رزعماب تسلا 7

 ه "ب جت ووتما مهاب اني ةيعيرس اا رأ تربارم 0
 0 2" زباب رخو دصحب كلاو ه علنو ب نب ةريصتلا اووى
 ه  هوعينتربا ليغ كاد هرباص لق نعكئابعاوو م

 هزه بزعلاو اشعلا نب اصيجلا ة ليل فو مايا هن سْح صوف بْن الع ضل نو

 لوب عساهت !يلاغن رنا | جر ّيدلاو ف ييسنس در هرادوؤٌةسلا

 انيبللغ ذو ىيواول يف متبجفاهددرب سدواولببزعا شيا ومليت
 مارؤبإها تعتجافرصلا تتوويبؤخا ني نرلاابضو تكس نب ىلا ايض

 بع اهات 7لابحنان ثوبانلا ان درشو لاجل اله! إو قاوسالا تاغ

 8 لإ لافت راع مشن اويا هنبا هيلع ءسولج نائم هيربلا تحي يلادب

 ىانلابق انو هيلماول هيروصنملا ماج ل وبه مديل لوصول اراءاوررتبرل
 ونا عيل ةالص تو لا بحير إجلال صيرف اوس دوب ناكو
 لو انوا يؤ ةيرهاطلا قرف ماسونن أور هبصص نمر نلجافاو
 زو ربك هسا لوي نذوم او عزشح ايل زو للمال نيثك هترثح ل
 اضراب يو ا اوكيو |وبزكانزم هيلع ى انلا
 جر ةلبللا كلت هرارو تاعامج او يد انتلاو عوملا نام ا نومي
 يلعوهو هماس عيكسلاءبئلبو نايس يروا رسسا ثرع ةييرح الهام
 هبرب نبب سؤلج كا يسد اع .وهورهأوم اب عصربربدب

 هيب نكتو ه]زعا: لهو تبسلاموب اضجسإو مالك يينرضاح هناوسؤخ او
 رفعج نب سوبر ث سه ىييوسولا يو علارصانلا ماقو علعق لج حو
 ٠ ". هيوم رمت اال
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 ايس أو باوه )شم انعيسامؤولبف ١لاق ال ! اسم سس اف: صومللاع

 تائامنلخالوالايف نئيبلا نصيلم باغال يربح سسهانتك اننا
 يفرراؤت تناك اور كك ! ةعيب نا يآرلاو حباسلا اوبل انيس جرملا
 يبل كر كتر ملالرّسسا ئسحا امو ياربإلررصلا كلذ لثيو يار

 , طفيسلاةفرخا بسلا سو ناين دل وكان ربالن اننيدل لكرلع سام سأ
 تافه درلا عب بونن هنعس نإ يسسش اذذ نإ ىسركيوبا هذعسم اهملا نم ل

 تائاؤا ءضئارلل ابجح اب لاق مثرنمملا نوس نم مال: ينينح ا لس اهايش
 زيعابإ ] بسس 2 ملسلا از عفو نب ئمي) نمو نصس دصماوكر ترم مل

 هضاب ”رككي | ارظنيلم ضرالا دو يلع ىشس تيس يل ظن ن)وأر )نس لوف
 ٠, فز سف افو ابحلا بلاك ملك اذل عرض اركب اوننكلا سيبو هلام متتب
 هزه نوكن أ اوبجرالف !هساو لمس: لغ نم عر ورص# امان صزنو يلا مذ
 لاو كيف ئ هراطتلا]ا ام موصقل لسااوا ل نم مع لد ؟ تاون هيالا

 محهرصمجادو جول اماوتحا تاطخ ا اعيحإوي لذ ةشياع لع لس ل وسل ]يوبج

 سنس: يلابالا نع وجي نيكل يربجاموكجي نم جزاع نانا
 فك بوك ياللا نمج م فيلا عوتنلاجونند يم ا باق كة دفو
 تال رشم افنا ضلوا توما [راذإ حرصا مراسلي

 سمارت يلا عيدا تايب الا عره منَ تانسعلاو ارم او ىانج )اذ

 ٠ هد ببذاكا تاج تالزلا اراماذ | © َةِلِر يرينا يدوسح وبه .٠

 ه ٠ه بييرعنو وربه لزفدر و ىلعرداقب سببلو يصحوراو
 - » بيب]ءدوسومو تواع تمقن اذ ه يجبر وءرل رص و اسما ووأيرك و .ه

 هبيزلا ٌملييرل مايا درواذاه نطل يورع نطير تاذا ,
 هلا ارق دي اذ ليرطنلا تيشخ يك ار اعّس اركوو

 رشناه] واح كنكو يركلابفوربل تو اهلا هه: تشان طرو وت عام
 ه 0" يي ينام ماشالا لاطاو ه يدم وطب نال اساسا ه
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 تا .-م

 اذوب -

 تت مد

 :لفلؤو بيرل لا عوجرلا نيو خل ترسل هزم سانلا هاش اذان بزل ىلا سننلا
 بنرلاٍلع كوره اش لون اكذناوب كابن ز نساف كيرد نيبو كسبب تبنؤ| تكن اف
 ويخروعم نيجلاه اناوماعرشيب موب نايو دوش اء نط:عطمشل اره ا بنت
 دهان عش باش عمو يم كيرحالا لإ قيرط غب م تال ياش انف كد
 رانو ارعسلا سخ) غرم سف از دوعد ال هنا عطر عبو دو عرار | شل ١

 نيزنبول عربلا لها اب.انوب بسسل انو بابشللا ناطببس بع ينعي باير
 ايسر ءنسللاو بايككا له ]م حلا تذلخادو حرم كله الى نه :خسسلا
 باحاف هنع هددا يصر رم نيوب لم نيوطسملا نإ هناوسيلب ا اعزع هس اصر
 الرغم د١ نم فاخ دنا يف اكل او بينجي بير هرج ةريعل اهرعأ يوجب

 اكاييس /ىسيلب| نآلكلالل اورج معضم معيراصنو غرم ىبشمل نان كلها نس
 عم وسوم إس ن و ءنحبرخ مالظ يعبر عرونو سبيلت عسي
 طخ اهرحا وع او احافهناسل ترحأيئء خرمجازخ) نم [بمور ودنا

 ترسكر ذو سانل نب ك صحب ههداو ايالبلاب نطل ضب نب م نميالذ لهما
 نخل ازنكأتفلا ماع لس نوف لع ترمز بجرعب اهي! نانل او هنببعاير
 تلس نيفيا ترمال عدي هن اسسل بوش | اياب لاقعن) كانلاو مفسر

 مسصسو ناسللا ْس اهيجز صيلو نييذشملا م جز أراب تينا

 هسأدبجيو هلوسرو هدن) بحيالجر الع ةبأرل) ئيطعا/ الل !.لع ملون نع
 ربنمويز كام لاتقركبوبا ناكئباف هنع ,ردا يضر ابله اه اطعاذ ءلوسرو
 كسفنب اذعّس [يريلع ءسالص سأل وسر كك لانن لئاتبلر كيوب | ماق
 رمالاب رغف نم دوعفن ه عر ل لافويلع لاةبارلا لس نينحموب ناكاملو
 راؤ-سسر هلصبت كدننب انمي هلوف ينو رمالاب عونم ص حورن

 اينما تصر لاقدننا ب احادريكيب ند الخلع ل بيريلع هدل |طجنلا صني

 اوزهاو سانل يؤ سيلقركعألا ارم مالا ل اريلع هلو نس غسل يربح بخ
 مزه روما |بلم نلتخياليل اباتركي الن زكااو اولهر يرحب سنيرلاب
 أباح ىف هضم|رلان رع صوفحلا هيمو صوصنلا يري يرخي كبراحا
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 ٠ و رمعش ٠ لوني

 .و 3 قباوسلا مدعؤا تلّدم ٠ ريمحلا تافا شئ اولاث © 3

 - موال اش تيرا هنا سيلا عر ايف تخوف

 لايت ئررلاب ضال ه نع هس | يدررع برضركد و نانعلارجاعيب عيبرلارطم لافر

 : رمازاجانثل انت هيواعن ديزي نمل سيح سو يرح يربلاو نباخ ىلا
 مولع سايس انجب تيد نبا لعنالو لوفئامل بحل وفن نحو هنعل بنح نب
 هساإع هيرجير لامجلا باتقاهيع ماشلإيلااسس مجئريلعس [لصسالوسر لألم و

 لإ ا جحر الو هيخامانل اوئب ءحلاصلا صمم مجبضر نان لتكريلم سالصول اوسرو

 نمسح ماو مكيرب | نم عوصري زب هلا نامح ىنف عوبا ااه تن مإز | أوج يوعرلا

 0 نايمس اردد نمملتكم هلع ب[ ب | وسر لانو بسس اند يري سنبل

 ريانيفوا اوس ازن اللا ةبواع.ازخدو يسسف اذ طري رزياه ,ارامو نماوبو

 ابلايعريزب اممم (ا نب ل كريلع سإ] صدا ل وسرناكاءاس بيضنلاببزصتم
 اهلا: يبطهاو هسداركركذ لي هيلع هساصدس) ل وسر لان سسص امر هع
 يعمل ص ماشا ماكس الحلق ماشرا ]ها علبام توصلاارزم لايم اشالن
 :5 اهل او قامشلإط ماعلا )هاملت تان ]و دحا موس هلت ردرش امهناذ مهل لأ يلع

 لاف ىوعر أرهرحاى دام ضاق !نالجر معن " ىرح يصف اهم ءانركذ دقو

 ا الجرل الانف ناهمسكأب لونا يعرب يضاقلا لاقت ن يد ناحسكلاازهمنع ف
 لاثناصكإب تقرب لا كتتش ا.لاتف يشن نإ ىلا كاد تاو
 باتو لجراحكلاقيزي اكس اه لاس اوال انناصسكت طاويلزا
 20 اًمتءلونيت مسلوب بون بسس اً اللا ايلا تقيس بطخا د ظعإو م ها

 ماللابإ و ريب نام داغلا ةد اكعؤم بلع مالنا ان ياي نوئيوب ئرلا ولا احاذاو

 :كاربن نغ مل ليف: ييعملاراؤنا جعل ةليل يكلعسايمانيمن تيزااط
 كغ دونسون نيزلا ءكاجا ذاق يورو هسا حرو يبل اهيا كيلع مالل!ماللإب

 ىانلا نب ميسي بؤنالضفلا اي)] دربنا بنكو ميلع مالسلقاننأب
 :: دوعفونفو!عياعرب ككربتللاب|ى لكلا نيب ةيونلاب بياّتلارصقن() لائن
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 رمشلا انه هللئر هيلا بعذ] لامن قمل 2 نآلا عمو رفو ليي امم يماحملا نع هاميا

 . 8 « ءليباغ يفاوتلا ىْرِل « كلل ئادساب تلكه .ه

 . ه ١ هل يلتدعب نيبنو رمح جيفلو .
 كرب معتنب يزلام مويئعلا جاب كلاس الامم سيب مال ل ار يلع بع وفل صان

 لافقبب قولخ ايتو نيم | مخل هل لامن سال يس لإ بص نيبلبا كانت ٠
 بلا! ءراما/الع مرعلاعم بلشر اكنا عقب رومي سلاد ايئعا نم ني الريل اعطق

 ٠ 9 و محشسرشن انه سلج نع اموياوُملا علفناو

 ٠ 1 . لصف لاو نحيت © هسيئارييزالالكاانرو

 2 ا 1 اعمال اهنحتا كديل ع )ة وما اياك ذااناوم: _ه
 لع اعوبطم يون عمل انملا ذب عوسب ناكيلع نينيوم اويبا وح ل بيسسصصا و
 راندا عقل ل[ جنو /يطبا نال طب اولاي ا ءننح لفلم ىلع يسذخ اهلا
 كازاذافام وسبب بج ناذرلا مادو كانا س عبس انمام هيب لامذ ري ادود قارح اع
 م مال مح يزلاوع يلا غن لوقو فذ اجر هذا ميس انم اونه ينعن يسنخسحل نزل
 يذواهرمإطب دانزلاو افلح مجاذا ساكه جر انلا تاكف نطتلا رت هذا ران رضحالإ يلا

 الع مص_كارمسورئولاىارودانلا يبع علف انت كرام مان عبزخت ايديني ٠١
 هب تان فرح هخذلا نا ابورركدو نما يمال اوربا يرض ]جويل هه العمل تعور
 يقول ةمالع نهاذف م باك متكامدسا ل غعلاو رلهلان يب رسج يف ةبانكملساغ
 ناكرل) انتل اورلإ] مهااشلل ئالطا || مجاري لور هل ايو فرمنلا نكيود/ اوبل
 بفيدلأو اصحاب بعلب ادرلا بسس ائز ثالثلا كفو :ئاسربأ ا قوجبو كلزك

 ساوتب جالا رش ان هرجويلء عفر سلج ا ]عر عاصو لسرلا بطب عطلاو
 . . ه لالب ُثرعركذو م يملازما للا يعزناه هه

 رشنب ميكبرو سبزه في ناكف تيبلاب فاوطلا ضم نرم سرر سس ا

 ها هله قوس سووغازل هياومازانهعراو ه
 ٠ «ه نيزولاىبسإ يوب إب ع ديجن رئضلايبوار و . 7

 دست ان هب مإ ل غش الاه انوه سيبلو ظعول! نوداعس عينت هل صفو
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 ابصاخم بهذا نونل اذو يلاهن هلونيف | سس او ئئكسيو ىهطب ىرو

 تس اذو بهرر قل بحاص نار ءاموول اولا ضني نيرلا افمسس اون

 با ئو هارها ايو لرج ايرنونب نور فرخ صم كإم يب سبيلا نوع لو
 ناب لا ركش تامجإ يشن نيم مينيوف الرطب لاف يسار انا ىييلب لاس
 ه لا ]شن اب يول اهلا نم دع امج مسعر خو لاله دالو إل هازكه نكو د اعل !اوعا

 وه « بار وصف ب بيزعلاو ا ٠ ايرابدو يرزعلاوبإلام و 5

 بزعلاالكو يرزعلا واب مرعبش هئالمإ ع رم يضتغن تيبلا از ينساك
 تيبلاانهرياظن نم يمل ار شج لاَقباماو ورم نكأسا (ا4]ب ايروصتو
 ٠و © دوو اد نين ايل مكب اما ف انربظاودرأ/نوربطظتا ه 2

 10 فكري كنا تبدوا الاانا اهيو دماج ةزوسجا

 9و هع عت ه رثشاو

 5 7-1 يقاس قحبه تنكر ه 0

 0 2 لحجم | تاير موملاع رت ى يركلا تالالغدلرببعزيب و ٠
 هلوغب رح نشن اف لوالطكدجاونو اضن سلج ايد م ان سس

 15 .ه ء ايلكنر هباشحانبرضنت ه هئاكز>زونلاوكش لازاي 3

 . هام هلك اعبر اكبامازا و مب اكلة كنكسوه

 « لائم مالو ايإ دعل ع 2 مكولسر الكس ايوب ىرج بحي 3

 0 .٠ نا مه ىامملاوطاثلالامدزو ه٠

 .ه . ذاكحل ااعضلا امانا و يفاريلاذافال يوي .٠

 همبشللا اف بطلاب عيل فت يمسشس تنا ميم لوب ةنعير مضحي بلا ننكو
 هلوئبرشن اونا ميس يبهانب فان حن انوعد مساكل ار نوع مئاو تحي

 ٠ ه انيلهالل[ رح قون [جت © انيلعادحازلب جالا 6

 اهلااوربعم اك, م مار اخال مار اخ سان اول جل ا|وربع بدلاء ضد ن سستم اذ

 يري هدوج لس لائم مركلاب ل هر عرمريرؤنالا | خلاريجب امور وعلا عب كير غس
 0 تونر يفور ل سف او دزنئل اكمئايز ءئينلاراصرفت هلشف سوم
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 تت اهز الع ووسلا ةنجيزا[ناعراصبإل ضف مساوبواهزذ مزناراذا

 كيررحلا عدول مدان امالي ارهدو احم موبي دان ةلب اهم مرو عفشتو
 ايون ىؤسالل طع نريع دجصو نيهاولا ثداحالا لب ىدح عركدرقو

 كبلع تفخ تكس ناو كنم تزخ تلفت نى يسوم اوي اب حسم اذن
 ليانلا لئن ك دابا ماورل بحل كلميم لع ك يلع يبوح مدقاانأف :

 5 م

 نا -

 تر م

 ان

 تيس ربو بيتا: لاك ح جل اخلاحانه لائم ىكن ني سشول,

 باطقإزرعناكو رفح تيبلها ل ءاملا لون نيربخ مساْقتا
 صايم اظلا اناف هرب |رياو ةيبعرلا ل ظرز هئاملا] -اعزعويخلب اذ ل ومب
 كو عابجل ىسنيالبل لان ايز ف حطب مال داربلع فسيوي ناكئينسوملا
 تعش |! ساورتتاو) تيش نارفزف ل وفيو هدأيرلا ماعمنطب برضير ع

 احا اسلافاس فولو بلا لهدا بس اذو سيوبدلل قلطاو عابج ا
 بفهزم بس انو كل تاروع ثالئب كي ينزل جو نرت فعحلا

 سبا ثريا وجيرمحارزع نار ع! بهزمئيركأ نال ميلي عاشلا
 نيبلذاو هدوقب نا ثري هز جرم )مج زهممملا ناكرل قم اشار نمو
 نإ بلاطل اذ نيد غرعلا لان داعي ! سلك اكعسارعو ىرات برب

 يعفولضقت]لوفو م دار| ريس انامل لا لع مانع [سيصعسو

 بهذ هدالاي/ج |يبن الا فحص نال سوب نالت جافا عهئعس لإ ء
 هدد[ لس نيج بسسس انالورم /و هينع نس ف اع بول ابصاخب
 ادار رعل ناكر و بنإملاالع) تغلب زف ءل ليف مدادلو ريس انا !يدبلع
 نطل الرا, ملارسكمملا فيحشلا كاد بلر بجاورإ اهلا يسن نك او ضان
 نيرون عيولسعنا/ لون يشر توك انطبر ف هبييصل هر سا
 هلولإ]اهنف لن ئب|نم تنام تالكو بر سس قلي مدال يام صصص انو
 ياي سايل يدر يل لاق ازهلدسزع تلي مرو بصح ف شرفلا
 دع طارب] فرباوذ رب وسم تغمر ملون نه كلذف حرابلا نيشحت يث
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 سلا خرمر حا نجبإ رش دع ارجل هاف تدوملا نسح ناك هيرب نيب يراقل فز
 نهارعل نانينخب نائيراج مودعبل ناكيدح هيي اذن عاما ضمت
 تغار باي قزميت وصلاة يبطلا تنغ دان اهئ ارجج م يوحالاو أبيم يع

 ةوشع يف ق شرب يدل مح سس كَن رم امط يخي رغب نوسلا مننا
 نرلال امج انضوبسم هسارصر ىبسع مما كلل !و نابعالاو قارش الار 'ىاضفلاامخو

 وتع|(لعاسلح ناكر هلورلا انس زب نيدلاىسسانناو ير زكلا رلا جان يخل
 نابراقئشمرب ناكو اللا هيلع كرر با. ىلع ةدابذو فلا يشع ع
 هّيوصو ن فلا ل لافنعالاو ببط منوع دارغنلا يهل هل لاب اهرحا
 فينبر اهلا: دك كهف اسوس زوو ص نباو اميرط رق اذا بيلا ن اهلث حيزنم
 يبباإ عاش ولبلاطو عيل فلا ع افيرئكلا لا جات ناكر سئنينخملا
 تولارئع يصرا انالذ ن امس أمير يب سس اهرطيغ مويلا لك

 رئنغتلوا جال ضم | نا | اق دأ بسس اذ يبن نون اكو دوس ئط كائن
 ملون ف عسسل اثرروح) م نوباصلا يل! مروحارئجولا بابل لان لاق

 اسرئلارامعانلاطايا ئيعبسلإ !نسرسلانيبام ىتناراعامالد ام يلع
 5 عنف نم بيس انو يطل ااونعل اف اهلا لب بكوسلا فراش الميد ابلا لوطل
 دانلود صا دراعلا ين لت بسس انو هشييط لاط عبط نمو ايع ب اط

 تلاتز بحاح روت اذد بج اجور ذى اوبن بسس اذزررادلا شرف مرككات
 حهاج طعاو قد ب مسسصل اذ ناس الل زن ساحل او ناسللا طلت ةعاطلا

 ةئاتسالا] سلا ذو يحى لا فرب الو اهس | يسايرد ابطال هاجاورزحأ
 ٠» هلال مبلاماقو فيصلا باد يل كنوجيالنبسلا بايدورعلاب
 نفوالم ربرلا تفوازه ىأئنا, تر خإر اك اب دل ل اذ ىملجم اوب درب )ماوس

 :طافزول يراها لوهضع مالل اميل هلوف ينعم ؤءاموب يسصل اذ افلا
 نأ, ول او كبفازف لوين أكرتحا باوجو مد اقلا نرسل هينئاره
 طقاعت لوف سنا مين مشت اعل ارركيزب]وفلعتنريرصرك
 :: هانسائاواليذ ابمب بوقلعنت فيك راهب !طوذغ هلوف قباطي )ركل زب
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 نايا هذيناصن تاعوج يسب هتايوجواب اكن وميك ف ين كل ْرِج دوج
 اياوصو ماع دواووعوتخا تاغ اَم ههيباَض تذل ل واب اكن وضو بنو

 .ةاوسلاو ت اذوظ تل! ننسلاو تاركسما بطلا نم سلجم ير جابر ك+
 رلاوطعو رسام ه 2 7 در بسسس ان الكلا صحا د قفْىف امااصيدو تاب -_و

 عوبطم[ بدو نسا نيكل ام لباس مافخاهررهتنالواهورجعاف تول طوف :
 بح انف تاوبهسلا بحرساتلل نيد هوب يعاب ب
 هعاو هْلوس هياب لانلخلا هند) يد |[ بسسس ايو تامل طم ضعي

 ناو ؤْجاوحا ضاع الار اواو ماوفا هع مال اراد لل اوعرب
 !/ئكينادارانّيلاطه نيزيع يب بهمالل هيلع هاون بسسس اذو

 لعوهزم بالى ابان اص صاونفلا ضصاؤت يزما]ك نال نهنسل د ريل 0
 ملمجا هفنوقن 2يقبسالاولمارحال جا ان يداو بسس دو ]ميس ىس

 تك آًفو ىاسحإلا غسل ملا م ج ِكلصو ايانم ا برام سل اذز

 بايزناو يرجي ما بسسس اد ماي مانالارلحإ ول ةعل لا
 تسل انر ىاعتالاب مريرعلا و ةابكل اميسسسل از ترفل

 ككاو كيلعدما ترة يوغعل ار رعو كيم سا )رج ةالولا ضعبل
 ةرس عطقتإ رش هل بحاص هل رج نأكوك نيد تسب كاظيع ينشن نا

 نمرمرص| فو كبىتش ل ريجاتلا رعلامسوايف تامل لامن داو

 ارامل ليتولى دهرابلا تن امين بسس انآ كيلا يقون
 سم او تدساي]جا/مليلل مامن النا ىبنياءاوعونفنت ناوين لناون

 طبعا ين هتالولتملاو هوالتلا يسملاو سالو صولا ووصول وفي ىم يشن 1

 يم ازه سالو ئع جابو سارع ماجا تنس لمي ءاوعلا ءاهو )دب

 تسر برد ان عجب اررطاف نإراق هيرب نيب) و معقب دوممعل

 0 © رحبسسم

 ٠ هابل امينغت ال يوبلاّلع» نص نامت لي ياابو 8

 ا ه ايبا يلا ةاكينحلب هاو اع ناتيزفلااملالاو 5 ٠
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 كلف هزجاباك ذه هس اس نييلع خالو نطملاو رسعلاريمعسي ع زفلاو دبكلا
 هوكور رجب عم امل العمل ب انكو بالا يف هُهيناصد نمر ه ازج نونالنو ن ايلا

 بانه نانج فاناريزح ا بانك هرل# بالو بيثلا باك هنيزجوي

 داعش لا نيو ]حش بنك تس كلذ ءزج ءابلا بانك هززج عابشمالا بط

 ء رشعرأ سال ئبر احلا ب انكه نارلر اعس الا ماهحاءراعشالا ماكحا بانك

 نتارلج ثالث صِبَنلا ب انك © طعولا ٍءهَِبْباْضن نمو + صم تارلع

 روتم اوروتسللاب اكو ازج نوال ةريكرلا ب اك ه نارلع يتلا ب انك

 رلجر يراؤفلاوورائ نيرلا ب اكه نارلكربراؤملاىور باك ه نامل
 باكمرلج سب ا باك رلحج قْمِإ اذ اون ب (ئ ه رجم ششرملا ب انك

 باك هرلجيىّتشم ا يؤسس باكو رز ضم اضع باك رلجب ضإرلا ميش
 وتلا رلج نياطللا ب كه نارلجب صفنلا نز ب اكهرل+لّكرم ا

 هرلج ناراقملا ًاكهرلجرؤسلا باك ه رض سيئئل ا يعولا ب اكه لج

 ريعلا انثى رلج سلام اى اجحا ب اك هرلج مينسوملا سلاجلا بانك
 بانك ه ازجا برا جرإلاب أ ه رز دوب سورهاش بانك رلوي ميم ا
 15 بتاانكو نازج ببإملاب اه نازح ر جابص باك هازحا مال رجلا ميس

 فور بع :هيظغولا)وشعلا ب انك هازجا الث يرص انا طوول بيرل ادا
 نإرج يومعنا ظعرلاب أ لوجان الني اعملا امم باك هازح امال جلا

 متاوا باكه ازجا ئيرارهاوج ار هاوُز باكو نازج ناهلا غل ب (ك
 انيمارجا ءالئوباهرل اياها ب انكم ازجا رعبا ءرربل سلال بانك نأزج

 ,. تبضنقلاب اك اج بطقل لبي! باتكه نام بطلب تفاويلا
 نيو كه لثجا الل حجب بطلا عب عقلا بطش باّئكه ناره

 ناضوولمل اظعولار لاو نودي رساو تابنلاو ناوبم ا لاوحإب تارا
 ناطس دو ناهإا طفل عضو ريقولحلاظعاوم او نام ا فاس يفاعا بانك
 ناطيرل تاننرصتلاو توف لاو غو عواوللاو ةاجانم او داهم او هقتحلا
 .. “ررحاو لزوبرازوتلو عم اقم او حورلا ع ورو ريكولملا يرامتلادركرلاربكو
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 قايل يضفلا يف انم بانك ه راجي هدانبهارا بتانن بانك هر لج
 هراج اشحن يرما يفانم بانك دلو اانيرشس بقانن تانك هدلجب
 م نازجي رك فرع امن بانك راج ثرفل باف رش باك

 هراخانل اب اّنك» رج ةعجلا ةل مل ]اهم بانكه زج سيلا اضف «
 ريوتن باك نازجرءاةريخمإ ضطرحلا/يرطلا ييزفت بماذك
 رجا نال ليلا ماين ىم انكم دايو وسلا ]هن فيلا
 رهلا رجا نازك هزجملاولار لسا ب انكه وح ويهرلازغسلا باك

 نوغص نى انك يامر !نر]َصَف اباكن ورشعو هلالل كلر رج

 تإ,اكك/زويع بانك رلبم هبارعملا بابسا ب انكم تارزجم عيدا ةومصلا
 هلزعلا ناك هر طم معلا ءلوصو ن انكه زل تار اهلا ظتتلم ناتكه نارلجت

 سالب انكم دزج جل صلاوربلا ب اكه رج :بعاللو تاوطل ن انك زج
 © ءزح دضأرر بانك يزحر سف ا ماو بانك هزم دْيصولا ناك ه هزح ربح او

 ابان ورعو خيرا كدر وج تااح ا بانك هزحركم امذ بانك
 تارلج ثالث رصاقلا لوتس بانك اهوعو نانا نير ]تصق "

 رطاقلريص بانك نارلجي يوبإلا مذ ناك نارلجع سما يبل ب انك

 ناك رز نكس ا ءرمل نيس فاتك لم اسنلا باقم كارا ثلا
 طافحلا ب أّنكه تارلك دال معزي مالك ير اع باكو رلكخر اكأ ال

 فزطلا بانك هرل َةبولعلار انالل ب انكم رلحب نيلصملا ب اك رلج
 ةررظتننمل اهل ابع بانكص نازح بصم ا مرسلا باك ه رإجب ئنجاَمْلاو
 ناز رابعالاراعا باك نازم نابل ارنع تابلا بانك ناًرعرطح ا
 باه نازج الهلال مإلل نطع بانك نازح احورلا بطلا باك
 ثحلا باكو نارج اسحالا طالغإب ابحإلا مالع)ب انك ازج)ء الث عونملا جوش
 يع كفو رملا ماو عرجلا هيبدتو للح ا ب اك رلو ملا لط لع
 ةدعلو لمع نييلع كررت # لاو حافلا يلم اقم او علدرلاودالقالابلط
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 ,رلحيرصانلا ماي ؤر فاتملا بانك هرلج ٍنبظلا بانك هرل يرصعلا
 هرلج يمس لب اضمب يملا عابسملا باك رلوي دومءلارورُس بانك
 ه رلج يرونلارفلا بانك رلجرصانلامامالإ ارك ةيصاعإلا بانك »
 ةييرعلا ع نمدإ تصف ارش عنا كلزن ملجم جالملارجا بانك
 ناره ناسللا وفن ب انكهرلجب لايت الا بانك رلج ببرحل| لب اضن باتكص
 بانك ه زج بهرعلا هِبعُم يوسف باكو نارج بيراعإلا> سانك #8

 نكس كزت زج ببرعلا كود نولاملا ب انك ههزج ب دال هاذه
 تانك و رطل وسإلا لع يلا وصولا من بانك < الاي تما
 باك هزج ددنعا ارم بانك ازجا را ِهدْؤَننلا نكأب مييبشنلا عر
 ,, نوصملارسلا باكو هلمج ناشإلا حبالاب بانك و هزج مالسالا ف رشم
 لها عؤشمو ه ءزجالقحلا كلسو م حض م الإ لعاشر كنج ضءاوعلاو
 تصفق اباوع ثا كلزد زج ةباصتلاو هبارغلا ةبرح غي هباصأل
 باك نازج بعزملا بمرملاباّكه هقفلإء ٍءوْيِساصَن نو
 لباس ارووسس كلب ةلرل ا! ب انك نارلوع قيلعنلا ثيداحا يملا
 :: رئللاب اًدك ه راج صيطبلا باتكه رز بعل ادكوس باكو نارلج

 رز برش ا يزابلا بانك رإجم الخال باسم يب فاضرالا باك راب
 ىنعرزلا ف اصلا نعةلطلا نك ساتكم راج نالت طل بم انك«
 ميل موللا در باف ه لزجا منال لرجلا غل هلا ربب) به اك. راجع اببكلا
 ظخإ_ر انك ه نج#إ كس انم بانكه وزج ملا موي مولا وت
 .. لاما باتكه زجد عنا از اويلي انث الع درلا بانك نجيوتتلا
 مزاولل يملا بانك ه هرج ينل لوما ي غنملا باكو زج ةدرثملا
 تالا نيس هي تسمح ا.انكن رردع كلذ هزج هقفلا
 باطئللزيرم بفاس باتكم هرارلجب يطصم ا اضئب اولا بانك ©
 بيسلازببفانم باتكه داجيؤيزعلاربع نيرعبْناَس باك هدلج
 .. ىرؤملان ايمس ىتاتم باكهرلي يعلن كل بئاتم بانك دملج
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 ةاننسم يبن ياسا زم ماشا يل وأ كو أسرتت امو خرشع تس
 دحا طبي نعم ا باتوا عي -2 هنامل وبو ال وُقْسسو هناعوبو

 ريسشنلا عير بس اداز باك هرم لو مصيبيرل هنااا ارح نونائو

 3 ل تيشاطُ بيدا) نكت باذك هرج يذلملا بانك ه تادلج حرا
 دخوشو نازُملا جان بانك ه رلج نازْملاوسْسف نإببلاوببسبب بانك :

 باّئك و رلج نارثلا مولع نائفالا ونس بانك ه هزح عصتخو رلج

 ايجاجير | ثيرح ا بيوع باكو دلع صخر رلجر اطئلاو هوجولا
 ا راش | بانك ه |رجا ةحبرا ةمبسلا تارملا يف ةعسسلا ب انكو

 ا هزج هسنملا نويعُي هرتئملا باد كج نائما
 تارلج جسربباس المح د يداسلا عاب باقكث رح معي ]تصف ٠

 َن دالي عيرانرجحلا امنع نشسكلا باتك تارلجب سول الا زرع باك

 انعملا باك ه نارل يارح ا باك ه نارلجم يرحل ب برع بس انك و

 بانك ناراجن نلتخاو كلئؤل ايف نلصلا بانك ه نارلع ئكوزنم او
 نارلجن تاعوصولا بانك نارلجي هيهاولا كب رداعإل صامل زلعلا

 لهاموبت يفلت انك ه نارلجي بإشلا ك يراحاّ م باوملاواطكا ب ايدو 5

 هرصنو نارا هامل ار ياوعلا باك ه طر بسلاو مراونلالعرلالا

 كيبرهحلا خان بانك رهلزج نوشو تسل ةنلا شن ب انك و رلج
 اراب هباصحلا ةيرعسي مهياهلاووسا بانك ؛ زج مصتخحيورلك مههوشيو

 بسلا بستحلا ب انك« رلجم باتل الو ارسالا نع املا بانك

 ماا اء ناك دلع تالسلد !باتكه رلج عرملاب انكهرلع

 هزجإبانلا ةضور باّتكه لآ ئبثملا باك «راه ابن ا ثانكه دلع
 باحصا نأ باك ه . هرج نلتخ او نلوم ا يف فرسلاروش باك

 لحن ابكسردعو اب م كلزئاوجا مخير نلحلا ب اه زج ثرح ا

 تارا ثع م الو كولحا خيران ن لغتننم ١ ب اكهر بسلا عراوت ندد

 رمل ا بانك هرلجي دارخب بذ اس تانك نارلج نوزح ا ةولس بانك « -
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 ىبعر ازجش ين اواي معخملا و اشم نيركدرقروّبكلا ثرحلاعسوارتلا او
 روخدو ب ىع ةضللازخاو لعلا نونفيْعتْساوظعولا لعر قووارلا مش ءومإب
 نع  الرالسلار ار رونار الحلا يللا رجيزتصو ريتك ن ونذ يف بنكلان دصو يقنباوجل نب
 قب هل هدا شو ]و نلا بام هزمعضح ايري ىلا ردع مسلحي جب نيام كاو

 : يع لوين تعسو[:تللقتساب ملاهي الهاز ناكو ةيبمإاو لوبعلا بولثلا
 ساو نلا بام يرب يلعبان قلوب ينل | ئئباه بصإب تبتتك معزا يوب ا
 بواروروفيملاو هذا عرتاورفتلا ماجي ىلجي ناكر قل متر يدومب قلا كرب يلع
 ىلإلاو تيب نم عوجج ]2م ابا يسلك نازملا منح ناو اجر فيلخ ا يردون
 الجريح نج نم ك) الز يبص عم بعل الو ظمرحا حزام اير ىسلج او ءئ جل حال
 ٠ اهب مارئلا تنم ازركذ رنو يلان هسا هان تح بولس إلك لذ لع لازابو
 ضيا يش ارئورككلاورمخاو بسلا كلذ لبر الو ا)والضعلاو اطعناو اين الا
 اناا امم ياعسلاْي ليد لع ملبذ يذل ليذلا دي سيد لا ئرجعوبا كرف
 بولو هؤئلاو ريساقنلا نم مولعلا نومتيف ني اضنلا باس يزوج ا نزيل لاج
 ىو لع ف ئرلاو سولعو كيرح اة وم ترا لاو كل ةرْضوؤِراَولاو
 + ٌةكيولاوةيهاولا ثيداحالا ةررسو لادرلاد جاوبال أرينا است اننصم ارض ملو
 ةوجاواناسل مهرعاو اماظن مزاد أمال ل1 ئيسحا يعناكرلاضمالاو عال ن الاد
 ئحلاي باو ىولملا مشفلا يب |نيرشل الع ظعول || قر يدون لاركب يس مقغت (نايب
 ةئس ئيعدرا يربك هذصوساتلا عيسووبكلا ندرت لغو هرم يف هل ءاروبو يوعارلا
 تسل ادن و سفنل طساوب ير دْنار مسح ادار إم دادس ثدعو

 ٠ رعش ل 0

 ٠ ه تارئل|مويرظنتاو و بهاناينرلا قأساب»
  3ْن افرلايرجب نو ى ليعرا ا راديلارزعاو ه 4

 ه قامبال بح لسرتت ه عمد اب بوئرلا بادو هى
 ه قابب يتئبام كينر] م مدس از عاضانمإيو م

 !يرقت نوب ن كلو هننخا ام لوني (لكْتو ةوبويخ للون عك اسو سصصخلات ::
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 لرارلا دزه بيغم د اعلاو يرجح َقنو ملامو ءعاظفا هيلع درو هلع حرفا
 كاملاربعئ رن مه]را و سساو مزؤم ا نب ئرلازع ىو انوإحسصف

 ميمانو ئرراب ةعلذ هلرالفاعاء اس هاربا ناو تائرعب لسع ارجع هوباو

 كيب دواهدح يس سو ادور لاو يبو

 ميلر مهاباو تاع انب ولن اكو ءربعلاغيؤش موب د هو وف ىرا.هل

 مربلا جو ةدعرل 2 ١ لرجبو للملا س دل ار هيوم نآكو دارغبب كلم ارسرطاي

 هناجواهنطتلاو يلا المود اد نبوصخو ير يلض هيطصب مانا يللا
 عج سيل هومر يبلع مْ لان سا 0
 «رررلا رن يع نحزن :زيراتصن اسماك كو هْنأر دغو

 - تأ اورلاب نارفل ادد دعب يزد ديرفس يدبر دو بح ا رمل ا روعل ١

 لابلإ ها دارحب دراطما موتور سفب د اءئبزهان ركون ادا ملعنوملا نع

 حسا قيل اورج ةعبلكلا نع بايضجب 43 وود ناصير

 قل انزيلسنل ايار سب ن ام عيغروع اهبل: في لوم نازملا و

 تر تاو ئيغو ينرباعلادكد م ثيررحل ا عمر باررلا بر د سار

 كج نر ١سضق كئيب اهرراواص ناكر بوح باب ضدو
 نب دب ني دع ئيدامح نب هس اربع يلمس ر وح نب نموا امرع ىهسأو هسارجر

 نير يع نب هعاريع نم معتنل|ئررغل !يونفلانب اربع زوج ار غعج
 يب لاول ي) نب عزملا يو | معرس[, صر قربصل ل 7 ارك مدنلا

 بوشم زوم دعجو سس اذ يمل اه يح ذ سطع تبارو يتلا
 هضرفو ىرهوجل تسل نر وج اهل ل ان ىصيلاضم سيوف

 يرجرلو ضررا ع جاو ننسلا مي دلا:نيرقو نس ف يلا
 الئرلو هوبا يئزؤنو |ريزفت دب ام ضو ةردع نسف بيبح بريد ادغبب
 نضج يف م تيار اًدهلو ىائلاٍار اكلها ناو اسزغال تاهو نس

 نيل قمل ارسل دع دريت اليراهصلارصرلادبع تكو:ناعامس
 يسلب رلارلب 0_ هعقلو نانقلالذو شبدحلاعساوييتعاذرصأت

 الانا



 ث دام ماسشلا كلب ثرعام مائرسانأ اهلبلا شعب لات مايا كلذ رجب ثأد م

 لاساط ال ىلإ عربزنلا ضر امم تفط تمحي لباوايالبلا لا ارنلأ سد يور كرالزلا
 ىلاعإلاتوسر ل انملاررو رل | نم يصج الام تب ىنخار لّتاعم او نرعسح ا تره
 مامرلانم|بنك ترسو لذاحملاو ساهل اهات تسحوار ف اسالإب نايل نم
 الناري دارس انالاو كالاو مارتالل متنا اوصال ا راضعإلا ب تلصمو لدانجلاب
 را تيربو له انملاو دراوماب ناكسل نيو كالخو لاجل ماعنإ|ر ابدا ن اطول نع
 لاول ن حا ارددك نصخلو لو شل | نوم ثمار تارئازلا بولك نضر و لبارإ ار يانبلا

 /ولإ إرسل اعلا بيبلل ربع[ ثدحام نايدالصاوح ا ُغاءامل ب0 ر وبطلا تعضور

 حئاشتملاو ةعاطلا نعيطابن لاو اعزاولف اهتملا بنل صالخأ ل /ميبننو لفاغلا
 لطابلا غاوي قكلؤعاوماقن امل مونككو لسان اول تسلا ككالهإب هدابع سابو
 د ةاوشراو لون م ام داو ررهاو غلوثملاو ناوهن ا ءاورمكعو ناولصلا اوعاضار
 اشرلاوإرلااولياو م اجقلاف عمو بففرسسنامروئللاوبر شوز فبلااوبكرزو اغلا
 اماموسؤي نيو |صاقل ارحم و وب اوبعر امد اورهزو لم ارشوهيو يابا لاوناو
 نيه سر لحارلاو حرا ظعوبر خربسم دالبل اع «رجابر ]هلك مايا جعررتس

 ردو اويلاو ضيرلااد أ هذاميرب مايفلل موهوب ل جاع جرن لهو مالسالٍلع
 يطع طمملا بجو ل لجاحلاو جالا هب اننع م معيضتنو ل بلا لالا هبال ئم موجب
 ةرعشلا يذ لن سوير ل هككسصم كاملا بلنلإو جوانا برثلاجرانرلياسلا
 اههطفازنوى ئاينابب ةراشبو رصم٠ داحلل ناكر هاظلاو لضفالاج سد :نرسوح
 ةراشيب اج يشم ديإءرهاظلار لضخ الل (اذ سكش اهزعر يبو هو ىس حز داعلا
 ىبلباند زن اج لداملا خلو يسيع عملا كلم ا اب ناكوامارإ ىشمد ولات ام دنجع
 نرنفاوّيرحإو ىسبد]ملا باب يل اواصومرهاذلاو لةمالإضدزر لمالا يصار كيو
 لان عفو دعا يرمز مل دنو نير شاوماقاو دلبلا طمحو لغعم امم تاينو دلو
 22 يعل رضيو ىشس هزغرتلواعلا |وو ةدعفلاي ذل اواجرو نينحالا م فلحاو
 البلام ووبجزحاو نلو لتتم م)انف هراشب ليلا ءاسهؤبو ساشا اهصاخع اجو
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 :+ هقنيللناكو نك اط ىانإب جو سصف دج صاجل قو سكن [لشنو
0309 : 



 اوفزمو ابس يربا قرت اوفرتتو ماشلاو نمل ايزاوللو بزملاهلاسانلا برب مرعب
 ةنسلا هده ب سانلا ناكناؤرخنا مابا ةيابير او نبنبكن يتش ارسهيرلعا تزعل
 اوله عاج نأطل ا ٍثرحاو هيشسو زل يف هنبأ هلو ايدو ريخصلا دلو عرب لجرلا نأك
 هيض هلزنم يلا هيلع سانا رعأو هدير صأو عرب حرا ناكواوهئتشر لو كلذ

 ليف مئولتتيف يمل ارسمي مهوعرياوناكت كلزاايطالإ اولخمورل برود كذيت *
 حراوشلازم نايبصلا نون اوناكواهولكاةثك فيهللو نانيملا تدتنو
 تائيرط نالساو اهلا برُعو فلا يبا رب سؤ ناطللانمكو مزواهانت

 يابس“ موي هدررئكس الا حاج ماما سوى اك ]مهرب ماشل زاجل او بيزوملا
 القلارشا مناشعو نيعسنو جيس بناهلاداودلا بسسسصاتر ناج
 /نيمسلا نيو نيعنملا لك قولا كلعو ىامجل تّورفتو غال ات تو الب ارتشماو
 تارزتلوراسدال عم نوم قرتت ع رإبرلا هم نول ارز حى اثلا و عو فيجا بكف
 م ممللالعرعلا هاب هفماو عرتالل دور اهلك كرا ل امجاد لايرلاإسارالا
 ابرلا نعت ربعصلا نم لب اهزرظع َلِلز نابع) ناوويرتفللاب عابجلا خسف

 وب كولخ مرهلا تع فاريرعم ناينبو ىلب ان نيود تنيذو عدحاو ةعاس ب
 ةراحالا اميات]رابج إب قبب اف ىلا: ترم: ل ءاسلاو ماشل ىلا ترتسإرش
 تاو اال الت عيميروصو الع تيصواذلا نوثالمدبإلا تك تايرورسسلا
 كول نسيراملاو سالك اوبكأو قشسد عاج د يضم امئرانل | ضمد كيرف قسد
 وكس ماهر نطّمسو نوايا | سانلا بر هر دنا يشم دروو داع

 نيكرومو ىانباب ترو رسايل فسمور سلا هبف تنك در هفط
 اياب .ملمؤتلا نانسل بجرم سابيرلا نومج كيل نسموق جرو نيش
 مجماو |رام قيثوو |يراج ملظع حك بلعب هعلق ترد رهعيرس با نامو
 والطار اصطرعب اينرتن او سررت ىلإ علا تدطّرو صاوعلاو بهو هاهم نصخيمل
 نابرداو ةينيباو طالغيا تزنما م ترسكتئل ماسلا يلم امن ذقو
 أس ) ىلا ىلا ناكن بيزقتلا صو يلع ةنسلاوزه ب كله نموصحاو وبرج او
 ةانروس ناس ]باسر ارشسرمالاهبس يف خلزلزلا هوم ناكو ناش )فلا ةيامو
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 ناكيتمرعنُ ايشرحأ هس بطاب ملكا ميهاضب نمد سجانب ايل نكمل امس
 مل تناكو اناررع عجرم نإبوب هيلعو عربو ام ايئامح عجربت نادم هلعر طر عزي
 جيزونوسل ا دو رحل يل د كس يف دو هدر ن نم يررحل عهسو تإضاحير تارظ

 دق هناك داع اولايرطل ارب ير ايفو[ تصد لب اضئلاوبا كلا دراع
 ةيؤوللاو معني !هيشاغلاو ةللسم ا فويسلاو قحجصلإب كرب ناكمئاو د ارؤب
 ميله رأي و ىرحس الاب هز مر ظاو ظعوررصي لرفاسمف كد نم مولخبل !ئنع

 ريئكتو بابسلانم بيإوهلا بحب نبنررلا نين نييودنبب يربك ن اكو ءاباثح ا
 اهابح ناكو عفاشلا بهزراهب سي دزعلا انس يطعارو ناكو اضعب مرضعب
 ل. نوعوت تنال داهلل لادن كشيزب عريزو نسعو ل اعلا ء امري خد جلاب
 دف ناكرزيزعلا كمل |يلع امري ضد ]ول اّرصم ياس نما لعامج ل سسصحو
 يوبْج كيرزلف بساو رح ا عرحا امثخ كل امل اذن المدعوم ب انررغل برش
 ظعاو ءءاسلا لبلد ناطوارها/ط اولا | ازيزعلا كلملالاءيرحالت كبي

 لوفي يبتنلا تيب اموبدشن ا ةضيرع يولد ديو بستن ناك او
 . «لزوجلايئئان كئطئاؤاو و كمحور أواىداولا غصن و .و

 ةرعفلاى ذو هئافوتاهوانوج لب يداولا ضعت ن] ةعئر مرطعب يلا بكف
 جالا مد مامالل! يبلع نيحلامد لضما ايا لس سن ] يغلب ووو ارملاب نم در

 جالطل م دلشس فلا هيام نيل شدا نيسحملا مد نس طق اه كائن نازوجي نيت اقن
 جابي مهلا لاتن نيسح امد د/ركو دس | هسا ض راك ع بنك الغل مدف لام
 ملو سا سا بنك اال مد نا تبول باوجلاذدح تسصصتسسسسل يك

 للا نضدو مرعقلاو د لو ' هنا انركذرووره مدنا تكي دكت مرلا مهيب

 صو ل|لهر هئلح نرخ اري ائيبنو ايرريسياع هدأ كو هو هسربم ا
 يلاوصن :ديلكل نات [ينزراملجو قوحسنلاو ةوداسل اهلا
 00118 عورخ اف يز مرر سلا ن ضاعنل ن داو نزولا يدم ليرصأن
 ليلا ]يوب سس ةيضال انيزسلاب اشم در مغررل ةديظع ثد او تناك

 اثنا

 هه 5

 ان 55

 2 تا

 + امو والغلا سئاوريسي قت لب ةاذ ٌتدحاو مالا مالسإلايف كد :ردجبرلو



 ىو يشع نيب ةرطسشل يبول اعذار تاقرصلا ويسكي اكو هيلع هسانساو هبا
 قيل حرف لداعلا ناكووحلملا باب بق شيدب هرارل عزراجملا ةيولاواهيرغد
 ةيظعل اوما ءل ولو يلو الا يداج شمري يفوتنف مب ةحت يسع كلما لو م
 ِااْوْواسس مددر انيد نا ةبامملربلا ل نسا يف هل دجو هن لاقي

 ادلوج ناكر مزلّلارج يف خرعلا بكام خاوداانركو يلا ساربع نيولول :
 هزجهو غيطاملاةَسسلاطرصمالئلا عتود احلا بسمات در صل اريبكا اجي
 نامالفل غ طوارتملاعامّتري ىيغر ىلا نيرشعو رددراموبأل بي ناك
 كراج يمر هاقلاب ءناذو تناهوأر بع ابا اياصن اكو أذلأر ع ئيث) عسب
 مدار يجربربج ههساو ظعاولا خلاف عيد ]سف ملعا هاو يلوالا
 مرتو 'رارخو نيردعو تسءزم ةيبرلد قزطلا_ بو ماظنلاب بمِلبو ١
 رادو برجلا ياو مونملا عاجرررب بابو ريماظنلا هابط عوُم داعب
 ةيماظملا ءاموير شن |ع سس توسلا جادا عبتن اكيريزولا سبدح يبإ
 ل .ه نى ىّس ه "2

 «ه 2 ءهرامليللاناكيراك هن هاورخت سلات اسا«ليللا ضانسو هم

 ل , اوراس مارلامات!نولقجب ال ه موي امعاتاوطا قوسلااوريسو و ى

 . هراتنواركسلل انيواواباَع هس مه نرمؤا قوشلا شوو  ه

 كعب رقما رم زا هز عاج أقئمالا ساج اف قي لذ صصص و

 مرز>__بلاعس سه ه2

 الباس حرلاور دلني نلقو ع الياس كويلو ىري ثدرمو  ه
 الياكل اا عّوايلناش ني ه نوبلاو ةباسلا لع تهتنتم ه
 لات نإيحلا بكير و اسنلارش.اىي هر]وّرع ويل لعن نإ هيو
 يلاور حافر اس جرختش اة سر ولام فر بم او ءوهربريزولا هيلا
 ور تعصر يرو حومة يض دو تام د ارخب حيين دل | براهلا
 وهو نكرلاب بلدو يهم ايفرسلا لباضملا يي! ن عضلاربعنيدح قرميد
 ادلوحناكو باطلا باير شئت ناكو هيطالغل طبابر ّسنيرلا ىاروحا
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 افاد عتاكس 20 تيوب تين يرسم دعت هر

 ءزامجانج وخلا بإ ضخم ةماعلا لا دما وضد ميسان

 َفَقور هامل انخسررهيبو هقارملا ِي هتيرتئددو هلب وز بد نم

 هلع دلاةرام بنك اكو ءبتكض جاب !لئغنو ةدلج اةاقوا يلع
 نييعرم ايو امظعاملخممزّمنتس ااهبعانْمو يراس الل عئفوو
 هاو ررعم يا ءافتدالبلايلاديشنب نيرلا حال مراشا :رماشكلا

 7 هرسحش ديجولا هيد اترقو ىف فورم
 . « ليون اهدار الطلارزنام هلررتسانتلا كبر لق عكي 3005
 رعسو أ غوبشلا جي ليعاسان:ئيطلا اربعون ارمر حصمت

 فيطلاربعهّسيبكو و يتلا ٍخمحرلاريعربسخلا ياوحا فيطللاريعو
 كيرف سوال امضو ئرتعو ن الب ءنسلوىرل !يصهبفلو نحلاو ١

 دارؤب ىف اجاح جرجو دادفب قرْس معرشم لاب ىَرل اطاررلا حض اكو
 ٍياشارازم باربج سا امإبا كلامية انتفض !رحلا كرو

 نغفل وو 0 ونص قشمو مرووسرملاو اللا هيلع لكارازف احم

 باننا اساناههبا |رآءرلاو عيس عوببم اونع دينوصلار يامي نذدو
 ةعئاحلاص ناكو مجغو يردقر بسلام فلا اباو ناسيرام ا

 فترعيو يدادخبلا ل مفع نيرضد نياع همساورعاشلاربعلاي و و
 ةنلاوطحا ا (يسجو نيرعسدو سم ْء سو ماشلا مق مامل ا

 تتماببإلا نم لبان هسارضر هرصْس مو كبلحب بحاسر جالا
 © مم تلا . © ©م

 ه 2 .هلسالظ حب فانمسرخإو و ضان ظفا] ماقال[ س اننا امو ©
 ٠ هلياطإ اربد سركرل ناو و خدع ايح رن فاو »
 رباكا ناكئرلا مراص هبئلو يهجلاز ايون [ينو] سعت
 رلسارلب مكاذائِرلا حالسرْنسررَملا مع ناكو بوي !ئيرلا مك كيلامع
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 لاتاو هنيلفلركسوعانم هكولم موسكيرل اوهام ىلا بام هراوب د ناكو

 دوعلإب وبس بعل ادن امي نكرل انيسيبو ل العب أود اح ناكو قوم يتب ءلود
 سلخ اوكري ناكو مل تقيل لجر هيلا اوزمج نط ابل نإ كسسحو
 مشتءيفو خيرمجابانيب يتعهنا قنا ةمئملا عود دوعلاب بعإب ةليل
 حميبلا] هوزخات برعورعيراوهس يطايلا نات كيب ارث هانعمو

 يرحا تبهذ ٍقج هسمنب بورهلرشابي ناكو ول تفيرماو عرزغم
 حصل سنن برح رش ابيزا دا كامل فد ناكو بحل مينيبع
 راش حو عبد ارغيرصمإ ع مزعرق ناكو ةإل ||. نوكيدت اكلي

 نراوعيلا توبات ةي] مخ ناضمر ٌظبامب يونغ نان يشع د لإ هدو
 يانلاز و اسبر هناقنروع تلو ماقاو هذ هارنع نزع

 دلو باكلا ناسيبلا ل عيا نسعئيإء ني مجول اربع مساولْصافلا
 برالأل م [متشاومماشنر ةيامجو نيردعو عش هسة ناسسيبب
 لؤييررلا حالص ناكو هذ هنايز حو اراصو هيف عرب لياسولاو
 هريغتسر اكو[ ضادلا تبل متويسب دالبلا تككءاونطت الى ساتلا الم
 دقو نازغللا يلة: دابعلاوهشكن اكر كد د نمامرط انركدزفو هدوسا يف
 البآت عبسو تاراويردع ليا نبويشك يف باتكلا تاب, نامتسا

 ل .نيحش  انهوهررمش تيب لوب
 ه ١ هدحاسإعردءاضالو كبابطعيرش عاشرلو ٠
 دقفيالي تاب عمو صب لن مشلا اره اببع كدلدو بسن

 ٠ 2 هبناكلاٍبوت قولخد]رملاناو ه هى
 49 ٠ ه ينتنا سلا بن الا لاق ه 5 ٠

 ارض ل ضافلا ناكهرعشلائم تيب ىلا رامبجدم هاعلا لانا حرم ل ضال ناكر
 ميلع ل بولو ناس و اََنلا ]و )و ه)و)رؤرعبا/ئموبلعملس أذاس انلاَم

 يطعاعد غرهاّمل | عل داملا لبس لضافلا نقبتال منن اف وكُو هانعا
 هنيبو دنيب نئاكونآهل د احلاريزور كش نيا وه توم اب هس
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 لضم الاول واعلان يب ٌسكزا نيرلا يس خدو هكربلا لوم د اعلااوو ارماوبا
 يمرحأبو ركيراب دور وجل بجو يراك ايمل داعلاءيبطعب ناز اوم او

 يلا نحو هرماَمْل ال داعلا ل خدرير خال قير فرص سمس الا لعرو صم
 لواعلا مرفو ئرل!ق يسالا ين ئناكئم عيمجإضوالل سسسخ او سك ١

 , كركارابرد نب كال اربع ئرلاررصيإ ااًسملا درو دالبلا قر كجو شكرا
 ءاكاخ ء لاو نيك ارروشسو وئاشلاب سبيرزنلا بوح نب وبشلا جم
 للا اراو] اعلا يرزو يلع نبهساربع ىلا صرب اوهلحور صو ملا

 ومال رجاو ابر اهبريضل ادارعلا يسم اذ ئيواورلاخرظنو لضاقلا ع جَؤ
 دمي علو ل داعلإرعمتسأو نير امايم لل ضم )راسو اهجراجي ىحايع

 ,, ملم اوسيع ضاهعدووو نابحس كاف تشسد نيوز ديلا ساكلا
 تايبالا نه ذنرشنإ ميلا دعم تيسوداملا حصص: املاءارهلا
 مه ه رعش هك

 89 © توزر حوحو أضأعد بجاف (ناطلس ىلارصم كنعد ه ل

 ه بويا نركب نازبدع همهوين يرد ئؤينالرثو
 ,, ملؤئاومسابعلا نبل داعلاو اَمئلاو ناصر شاعر م يف !لماكلال دو
 رلو ام لرد ئرلاحالص هيبخا ندب لد اعلا صور رف ناكو هرازولاراد

 :بالةزوع)ه لاقواْمَملا عونا يزيزعلا لولمبطملا] داعلا عين
 ناريبككر وبل نم صصص ا: هيلعيل وبريخصلا ل اير يبنكأ ل يريغصلا
 نيت ْييبصحِرَع تاكاؤال صال َجيإلولا نالالاولاقهنع بوببو هيلع يوي

 ١ نمره ل مالا سولو هسه بطْجِءِزبزعلا ب ةبطخح طم مبايلا حض
 ٌولاوإلغلا عّموو (ى)ر در شع الت علب خْسسلا عزه جلبشلا صفت نعب
 ليل ماس ا ماشنا سو بسلا جو يمل !ارمتمسا لعلا يس انلاب جم

 نب هاش. السر نيود سو هاش مراوح بم
 نم ايرلاكلماعاسن اكئرل ايالع بلو نيم نيرهاط لو زنوش)
 2 ناولحُ هباوب ناكدارغج تانيا وحيل ارو امورئمإ او بسلا
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 ميركل كو بيطلا نس درامك/بصجبو مهنلا ضن يم فريبو ميش لوبقلا
 كلب اث) ناكوراصح او ةسسلا هذه نلخدو ميجر بر مالوم مالس ميركل ب
 دعدو ىثسو ٍموْيُم ئدرام ئي]ساهلا كا! >ررت يصوم ا هاش نالسر

 ةبتعيل اركاسحلاب ل ضم لاح اشف ناوحو اهولاركعيو ناكرتلا يوكو
 ميربا ئسوج  زنورفسرتح سال ماكلا لصور مصرع عباسار وزيُس
 اوقوسحاو بلح | رهاطلا لعرو ارمصلا عرس يل! ل ةمالا لحرب فرشلا لع

 خاج انلاويإبشح ا ينبل د اعل | صحا صميإ !ل ضم الار اسو ولج نعاوزجعام
 بؤئشلاو قش سداضْنِب تانلادعو رم لكمال و اكوا, جو ئرلارسش
 ةرهاطمو سببدزلا باب سكى كاعو يزلاام لداحلا م لام يسح اب
 لانثناطاداومعإ ايو اناطحا#انلا هل لاحد كنس لع يادعا
 ارقف تفس !يتع لاب ناالولو كلذ بوب اد مكب يهدي امن ل د اعلا

 محب ترجو بلح لإ /خرخاق يل عيبه مكامليلانلوارحا يكس تيب ام
 ركزي ناكوه دزع ل هاملا | بلا ب مهلا سس ةمظع هنا ازه
 يمدد هيانه ا 9 ناكو دِضولا ل ْسْرْجإ هلبانح ا ةّيلح غير رلا
 طغبنم ايس مابطصجالن ينس ب غدد) ماواه داهلا خشب! مخير شد هل لاب
 عم او يالا ك لدا نكت لرعلارادؤوهو ل داملا با اون اًهَسساو
 لجل اره نيبلاعلاواطلس مد ىلاَمُم سمح ايْوُمو لواملا دلو إو
 رثع هس ورح يف كد ناكوابيس اًببل | لوب لور لكأب دم موس ولا
 لامن سيب أدلا بايسكئ رف لاف ة سس معم.ل كل د اعلا ل اانا
 |[ مال ضدال]اماورعاجلو ل داملا كوتتم موشيم غرب )و قرفنإلا كلك
 نمر هل ِلَوُيِب نا )رع ئولا بيجر خابا هارو ل واعلا ل سرعه راس
 رعب اق تلمام هسناول]ةلرعلل لاَعَم هير الكي رنعو دلاولا لس كد اناف

 اوراسوان مادمت شبا ل ءاعلل اولا يحالصلا غلب ةبحالعلا يارع| كلت
 عجرد عاسلا ءاعلا لزبو سيبلب لضم إلا وم :لجرس ةلجرس صضإلاق لَخ
 لغو ٍةرهاوذ ا هورب اهصا د رَصتو عورسكُ ف اصا | موس بيمو لصفالا
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 وهازه بوُمِعِبو سسسسعلب ىملاماذغ ابو ىيعصلاو نإإل ىْمِبو

 اب 9 ( و عبس هيسف ١ ممر ختار وسم يل !ىيلئءرلا الص ىلسار يرلا

 5 اتيو ىلا تب لف ىأطع اووُّسلا ئف ىأببإر روس س هحرمو هب امضو

 يوم اول امم يئشا اضم ومحب رم سلال الع ناد اذوركذ
 نول الموس نا اوهنوماوْمْجبأ/ن أو روح هساربع يأ لري | لصوام

 تايقلو 77 2 قونو هير سريع مل قبرطل اًةعراف يع ضرير

 ةريسب عر مساو ربع عرلو سنا عيابو ةلس ةروشرع لذ دما نم

 تست بوني نوب تيبل هاعرمتنلا|ضدواوهالا نزلتضا م هيبا
 هرا يعلو ةبانسو نيعيراّسهن ابها سابعلاوبا ؤ يشل اب يردهبعد
 ةلستيام ادوار فرعي فاصل ةباَمْسِكن يضو ثالث سيل
 لن :نانسو ئّبسي كالئ نسف هفارفلا4 ! قركاذم هليبري ئبب يصر
 ظفاحلا يمل |اوصعِج نيرو مساو مماموا !نيؤرثشس) لائم كامو الملا

 تنايبا/اءزه لوغب مسّمسل يوضلارهاط لضنلاوب نر شْنا لات

 0 يجب

 ٠ هر الا كوين فدا هدتكيو ةالعل اي مكعوف .٠

 ه هى رئابلا ماس يف لَ اف ه ارلغم ب اجو ارم اذا
 رهاظلا اكس يبنح اوه كلايو اسلا لوري رنوو . ٠

 رجااريرشلا صلب وشو ه هلم وبياك يبعوبا وو ٠ 3

 . ُك رخال يلف اءاباحاو ملك ةيالا)بواماا نعم .

 «٠ رهايوشسب قات تح ةبوصعم وارد نولسملا» .
 0 .رالطيرفلا يلإظناوه اطويطش طسشلاوانزلا لك

 رككوبعلا نيب ِبالد يلع ملوغيفيدوهاظل اكس ناييالا واب هلو يحيد
 كررحلاد  يرحإبال لسسمدرس| مدرب الضال! هلو | وع يبحمو ؟ اصلا هكون

 ربئر نع ولج ادْسبا ناك ناجي نوستملاو هيا واسلا هتجأ ١
 سلام | كلب بو مظعْولَح كايين وعوامل

5 - 

20 © 

25 



 شكا نكيرف تعا نإ بؤُئعيل ناكل اداب ا سال اونا يلو احا سس سر

 فارما دحبو بردلا صيورب ل جر شكإم ممم ةسسردع ناك هلو غروصنحا

 01 وو مام اف بوُمِعب تانباهإزع

 نجر ْرْحأو كنخا ىاوصغرتو برع جر !ىينوملاريم) الامم

 صعلاظِدُم اًنهاه تف سرلا اقر وننخا نيرتغ يف اجر يعين )هل لاق
 لاو لولاب اهنيركان لجرلا اله سور تنضإمل ل لاقرو هنا نب يرن او
 مقفل ةإما لكضبع ة/ ا |عينيرتمةببلكو نينسول]ببااب لانسركئارق ل
 يبات امإلاو اهزرع تمم ناك ةلومأ ف لا نيب يارب خن يم ةييطكلإ | حار
 اًننلا جرحا حرختو ل فنلا هامان هنضازيالل اثم عرض ال رلل لام
 ةوحانلا بايثلاورهاوج او يلهل عبلاواه نر يغتو نسونجب ءالا خو
 9 0 لا م 0 00 اقلطاو

 تت

 ه م.م

 0 ل رو 0
 تكبد سا هدا جرح ميراّعلا لمَ عفو ع امرا ووطععا ناله

 هاكحام اصح سر هلق مب المساو لانك ع ومع يلام كل اًءو ويري نيب

 )بلا كحد زيتا ]كار ام[: ]وهز ةلم) ترمس لاغ انر|سابعلاو با
 امأب| دنع تنمأق اق كلب درب د الام|يصنلا ب يرنع يما لاقو بوهؤعب

 تيب ةزيفلان هال تلؤامويةياتسلا ل هير اوج ضعب كد

 كو ازه عم نول ساواعل لات هتربخاف هيلا تاهو تتنيبفامل
 تا السام أ جم عبجوم سدد نع ثجيرش كنلتتال كس
 اوني لاس زقوانرزع كمانُم كربلا ان ص ذفاهل لاو ارا سو راني د

 رولبإو ميلا تلئش ام كنكرب ميلا ليل يضفي عننس يهتز ايم
 ليضوراني د لا بام بعت اهي | داو ناكو بسلا نإ ما

 نشل ملط حيال اكتلاو المنار كتو ويلا ب|رارغتتيو اغلا
 عدمجإ ع وصلا رسبلو تاولصلاس انإ يسبو عرشلاب اهم ا/ءاع ناكر 25

2300 

 01 مم

 نشرت



 هزمدافنساو هب عتماواناز مرح ذى ابغلاويا ناكوروكدملا نسون نيبدوننمب
 بلآ نالئو نالذ ننناكن اعل اوه اثم الموب هنع مزيكا لكو سسل اذ
 سلخ بيط تصب ظعبناكو افيطلالغ اف ناكو نيبرش ]جر يافهدلب مرق هنا كلو نم
 لون ابابا بكت بوجي لاهو بحولبو هوعجابب نا اوداراو هيلا رساثلا لانامي
 5 انظحزخانل ابيلع مزفتن ا كلاس نحو الاهاولا كنْكرب ل ووو دالبلا كموزئاضفلبزف

 عئفجاو فيرشلا فاير ايد ىلا ةرشعب ميلا ثجدو مظحرالبلا ل هازخا اكوا
 كي]ابلللها نيو نابصعلاريطام كلف عبب يف نخفو يساولافزدالبلا]هايبلا
 نييعتسإو يلاوهساؤكو جس مد ةةارالابدس نوكان ا ساذاح ٍرثلا لات
 مابعتساو بوئجب جونحشثكامم م بزف |( هوم بوتنحب غلبو هيلع مدار

 3 1 3 3 ع 0 7 »6 ء

 هحو بكربور هلا س الب هزيل البنا ف اضم ا موف مند اعئبو شيئلا اهلل
 نامل ئ م اعبس نورميُد ةئطسالان يلماص عوررلا ئيسبلماوقلا نم ّىلارنشح
 قش بطلا مدمس ول اءرسالابط هك ناكو هويعرحاوعربارضيلخ اوعربو
 دعب اعرلاو عدها ذاق مويلخلا و ]بط ءلئبركس علا سيدو سوك يام
 لب تاسوكلان ريل بطلا ب ضا لوب كيبل لاق د امح لاق ةازقلا
 خضادامحاب هلونو حا | يبو هزيل و انئيب الن السام ا ناناه و ركاسملا
 دوس انلاب هفيلخ الص بوجي هس! يذلا م ويل انه ةناكإنليطلا
 عوافيْماب لاف ٍفيرلاإ! تئنلا عسلا ةازفنم غال منين ع نيبلاو

 لافاعرلاز م عومال و ىانل |! بيجو ىدوئبرُم هنسافوح هنفلاك نكما

 مبالل اقتنينيوماوبأ ايوّمعلا ل اتم لبطلا بضي دامه ف فيرشاي هل
 نيرخ لاو فيرشلا لات فتلامث اجو برضت بطلا يضاد امابلاقن
 انه ابجلاوىرامزها كتعاطاودالبلا طماع كنا كل اميطخ ناكنا
 ال نو لزغن هاوس هفال ا جل صيام تيار يزلا هوب امان نانو
 : مياظحا ايل! بون ناكول مراهملاءفهرذ ماغاوىشذذلا س | سكو
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 البابصعع ينم تزضعل اأو يبا نيو قشس د لافت نشرب ىرئاهرصم بحاص تنا
 تامالوازهنعةنسل!تحرحو دعاقنلاع ربو امزيس فلفل عقوترحال طعا

 نقفاوملا ميم فن ةبيط ةابح لوي هيزعي ل ءاملا لال ضانلا بكزيزعلا
 دل هس |ىفنالو هيجرلا بفاوعلاو ةملاسلارومالاب نع بلتقنتو ههبسبفل

 هرلو يف هرجاظعاوا درومالو ايرشم مار ركالو ار لولو ان سرع لوا درع <
 هرسب رجلا ] بسيلاو ضد ريالا هعولا كد اع هسا ةمجرزيزعلا
 © ٠" رحسعت هارت بنكو

 ه "نسل ءجوزعبلاانغف و تيلبهججوئاعاذاوو 22ه
 بلقلا قرحات نيعوبسا غرم مويدلائ م هدوعرجد هرم دم ناو لاق
 احعلوا تاب ئبرمشلا تيبلاانهو سنصل ن يلا يرجاو

 © هى ىو يلعس ىه

 ه٠ ٠" قرعس ام رعس) مدلل تع م درا توم اركذ و قراواه ه

 - نحلل امههجو ارا نعالبلا نع هنري ن اكول البلا نطاؤلاه .

 بوغحب ىسويوبارهاجلا يزاملاروعنم لا كام! فن [ير )>سسصصت
 مملو هتايرا طرت ئلارسكىزل انيتنلا كم مرا ريت عنج 15

 هكوبسكةيبسمل نم بوزلا الز نيام ةقاط هشوبج نك حوششفلا نكي
 كك لاو هيلمئشاو عزان طير ع يمن ادبع كد دوو ييسلا باحصا هيل يئتارنفو

 ومال الر عاوف نيرزم اه نويل فاو مامن ح] سال: ماق ف سوي موب يود

 هداج ا يغوضنُ د تجالا ةباغعفرور ينصر اج لكوفكا لذ او دبرحوؤنلا ةيلع
 ضالعل همركس وصور بنعلا سكر | مشب شنو ركتلاوعيفنو فعل ايماود طل ١

 ه١ نييزفالاءتربثعو .لها إم (موضحزيلاعلاإءدورحا مافاو رونار لاو
 تيرم او هتامرب مْيِطَملا تاحوننلا نربظوزناككبرومالاتافتساف

 هرمللرابرلابشسس والاه ساو اكعردلا كلل تبونه وزن بركب تاويزملا

 يلا يسام نب سابحلا | لضافل لاصلا جت ا حو سعات
 روضملا كلا! )اضم نم نب انيك نععبرا سي ةقاوفلاب هي ارإبدلار قا وللا:
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 ىبتش | كرعاسا تح مزنه! لاقو هباج اره اظل ليلا بسكت ني دراي لونحشم
 رصمببانتساو ماشلا لاركاسعلإ راسو لضمال ماين "يشم دراصحرك»
 ىلع .وهر ل داعلا عليو قسِمرب قرحافق ّشسد يف |! ]صوو شكرا نيرلا فيس

 يلء همالعا ترعصو (مإت الا ق بيرلو ربما ةرشع )يلع ماق) رو نيدرام
 !ميلعربع)ءاكلا علو كرو اهنع ل حرئاونضو ني يزحلا ةافوباوعمو ةعلفلا
 ارم يبالون ]هال اكو لمالائسةعاسجو مهم ا نيام يروكد هعمو ل داعلا و
 رهاظلإ] كبح مدقلاررهشم يلارخ اني نال مالا داع أح بل عر اش افرضنحألا
 شو لداع اذحد و ماعلا ارهيشسي ا رمان 77 كناكو مالا, صج بحاصو

 صختو هاهصركع اجو بلجركسميرهاطظلا جو قسد يبارك لائم هحم
 كتعص بحاص روعسسئيرلاروسو نوصح و كوس يباب ئ هر اثبو

 لاقي سيدازملا بإ.يلا نورخااويو رتماللا) با اورسكو رابلااوئباضو
 لداعلاز او سد !ول) باباورسكأ,ماهماو بزشلا واخاو ىلبجلا نيهحانلا نأ

 دارج ال ايفو نادمكى ثمن ييرصملا م ةسامج هيلا نماتس ار معلما
 يبيع هيلا حادا و نو ربج ل! اهو مويلا حرتو برق هئعلبو مداخل
 اوجرحل انه اهيإاءعنصإب ملمض اي داعلاحاصم عامتملا يشيب سيرفع باق
 اينزرملاب لامن لاا يرسكرتف عروق ى سب دلذلا بإب يل اجو دسالسلا بايقلغاو
 كاملا و سس اي نيرو نكسن هلبانح !اولانانم لخ نيلامُم
 ذر باب يل انلسوو سيدارعلاب اب سانعجر ام لأق هس ارصر سبع لغمملا

 احلا قون ناصحلل ةبفر يف خو هاطنح أ ِتبرلا بج يف! سار لح يراهلبانح ا
 بجرم إيلا باج )ذو سسكس اجوزنلكم قطيسملو هريع بلدو يف لو أنني
 نيدرامئم ىلع ]ساونا كرم ايلعاوف اسنم ءلصاوم او قش حالخرم نيس
 (باعراصهلر تشل هناذ ّيثسمداماو ناكرتلا عميوّوّسمد مصّجب اي
 اوجضو عيل الها نع تعطننإو ميلا ةظارلا امه ابسو اهراجت !اوعطخ
 تنانوكتن اع قثسد كيلالساانالوّييرهاظلا يلا داعلا ثعْم

 اثي]

 انفل 5

 د: كوفي ]ذم )) يل ]بر اورماظلا عمطف لضفالل )مكن قشمر نوكتو ناطللا
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 اذاإإ مت

 انلا رش عير ايد فل ةرشع قلطب ناكو لغعملا لاو شسد بهو هنا اوك
 يكبح ضِكرن يظ دل حالم ريصننبم وسلا يلاجرخ هن هتافو بس ناكو
 نيورشعلاو نامن عرهاملايإإ] ف هداوف ةيحرسلا صويرق ل نرد س غلا وب
 نوت افزع يف رو شو ةنسورراعو جوع ماشلا نع نضدو وح ا
 قنع ن قرنق عقوف ةلارَح عبو كررت ناك سراذلا سف أقر ةنس
 كا 0 اريدك يملا صول !تناكو تأمو ماياةعيرا قبو

 رعاك لملاو مقنع نقرنا هلوّجن يسر اهلا ني تانص ى نهرو رن لتقف هيلع
 نيعوببسا نهاقلاب ماقاو داوم ل حرسلا صويرم هد اهاو هفنع تقرأ ام
 راب ةودالوا عرشع هل ناكود دالواربككن اكو رمح نول أن ىلو لعضو
 َءِيرسالا مدوم ناكخ سكرا ئيرلا فيساماف ةييصولا يل د اعلا مع
 عدو هسرج او هركريسيو ةليوط قعزيزعلا رعب شاعو موس ْلا بك
 كىد رجلك |: هبحبو هلايلعو دج هقلخ نرش الع سايس
 دساوو سس نير زج هيبحالملا مزتم ناكن اسر شع دحي هس! ناك نافر
 اوملحو ربع نيرل صان ءاومقناواجإوف نيدلان يزور نفنس ]وس نررلا
 فص موو ناوساب بياع ةيررسالم غن سكرا نيرلا فيس ناكو لمالأهل
 ربالو كلما ابع ا. ضبا سلا ويصوم لاق نا ال) هولصم امو ميضار

 نيوراب قركلا ل وحشس داعلاررومالا م يفيو حاول |مجيريبكو يرن س
 ننام ميحلاصل انكم لغركسعلا كب انا ءلصيخ لصتمالا ئم بف من امو
 يحال اتكو رف دوهو ميعرزي لالي اونكر) نكت اولهم اول انن
 كلمناو لضمالالع جيرسالات د تنارق نواونب مر |هص| نمقشسدب نميبا
 ناكو منام تقال اوعنيل شم درك بكوب يلا نس هوعنس اذاني ل ءاوكح
 بدك سدو ي حم اازرب قشمد ب ل ارم شرتع نارا يسلم لضمالا
 ةيرسالاهاقتإ| مى ةمالا ووالي ) جزم حجر لاقو متماه زخاذ
 نت زقرءره قان ربل وز قات نرش عانس ا لاعن ناضل وكر كيياذو
 لداعلا]و وشمر صنب ]كمال لع ةييرسالا راشإ ب هبانصختتىهفلايل
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 ننطالب ترب ظو للاى يلع أو بق هلا ور غخ هيو قوما لامف لتي عالزأت ناك هنن
 دهم يلح ضوه ايل الاوان و اوال ضن لام
 0001 كد ريأممو رج و زو عدلا ماكل ةسل|/جيبعد هلاو

 وصول ضمال لا ةييحالطلا تبنكو ىودم ا ةيويرعلا كلملا فن نيدراميلع

 : ا! وزيزعلادلو كبانا عولجصياراسف مريلع مدقتل د حرص
 هل لاَقَب نايبب ةصق هم بر يت هئيلل'ف سور جبوب!ليرلاوح اد فنو
 يدرب نبي يلم! عاج ناكر فلا سول هاو يدرج انام مصركَرب لقبلا بالود
 كاب دلاوعتو ةئيرربلا بإب إيلان ينارشلا ليو هير ولاضاو اج هفيلل
 تاكو هفيلخلل ما ركب نع سلو هبلع عليو ناب حش يوارئجد يرج مرقف هنع
 10 رع لوفي يعم اره 2س لوو را اي

 . هيتنأب بهو ويعلا انسان ه هّارلو بد يل ناكنا ه٠ .

 كوت اضيارشناو هتمجتن رو انركذ دقو ىو سوم ا ضرلل تربلا اذهو

 هلال ا تسيستالانطكاتولت م اديلف انور يانا ىولاوم
 ه م ايضن وم اةولان اف ايلا تاو طلو 2

 ا! ه يسرب .ه انيقس/و لاصول اب انرعسو ٠

 ديد انا ه 8 د لا .

 4 دهن 3 ةدس نزلا عيب 0 م 5 ا ا

 ناطللا يرشع لاعف ئرلا نب بكرأ ابياريوصل! هانبور ابدا

 لنيك فجل اضك ينيلوبور ايو ىلا كنور اني وئل!ءرشع

 بنكو شرالاك لب م دالواو نيمى امد كتجبا/مساو لام هرضايزيزعلا

 .. دفو هيد أ/ك )ول وربرم امه درط اف جرم! لاقدر ايد ىلا ىببكر الة قدو
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 ئرلاروبر يؤكح ن اكامإٌس مِمزنبعن اطللا ناك هسسلا نومب ناكءارهاجي

 هيبحاوم جرح نب رلا2 الم وسال ريثككاى فتلاو ايارهلاو لاو الا مبطعبو

 ه دالؤاربكايلاويموإزتحااماوراجهسب هناذو نناكول داعلا قليل نيدلازع
 مصانع لع اصح ميم روصنملا كام اب بفلي وروي نول بطنوهو

 ةرثع نم ىئيلو : اد غبي يئن رد يغنجا واعلاريارج اويا

 رسلان اكورطانو هاو هد عربر ةفيبح ف |بهزميع هوغو امو

 لام انما ميكربلع سأب | بس يتلا يارغلاب بلاطو مسب حرت هنبلكل

 اورد هزيلكل ديدن از كررع عبد ورنواوض يدلوب يؤ نيويايهل
 هبلازحاو 2 هر قكيال بكي عشر غل حج يلهجا هل لاو هبطاخو

 ناكو هادف شس ساري عر بولس دنع ندو لوا )وعبر يف هن افو تاكو
 يرفرسلان باو د انسرام اوفاقو يمسح إز عم ةيِدنه ال ءافيرش الاس

 ماكل يول اقلها نيز ايف نرلارهاج نو اسس تر مزو

 رهاظن انسيرام اورسرم اوزبابرلإو يرعاها عماج اين يلا وصول سوم الع
 ميل كريب يك باور هيلع اكو قاقوالاممبلع غرو َةلجد بس صوم ا

 فر ضيلاميرك(دلعافلا هايد ناك لهاا اوال هُم كب لصول اند 5

 3 رلاوع نامامبو تروس ناب اكح هل ورايد ةبام تاورل نع اجر اً وبك
 ىسبفل وون ةاذإو ميل ْوْيْصو وسبح هاش نالسر هنب | فور دوم

 ٌُ هاتسن حا اوم نوبل! لادلبلا بإب يلا سوأْماَسك كازو عرضاف

 اهل ل اهب ةنراج روحسىرلازمل ن و و ءلن د! ئجويرطل )ئىر انيمزن 5

 كن اكوريرم او هنزنلا نوبس اذ يف كراون كادي اهرلواصما“ دو

 رهام ريكباتالام ااضفأ حورفرق نلوم اكو هددأ مهر رس |1كلئادحوُر

 ماص هنملو يد رككان يمل امملو زنانو | تستقر اهف ئرلا
 فلتعلوماءل مثلث نارمهي) هوبلُع د بود ارّعب مم هنا انوكذ نوير

 دارها دوهب نا خلك برراوحل ص فا هباوضا هنع قرش وبلع مالا

 يخلف امار أب ماقاو ضررسلا لوازم اقوم د يلع ماشملا باطيراش +
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 اوكجزنفركاسملار صمن اطلس ماج يو بعرلا ٌجيزملا بولت ب واو عب رشم
 ميدروسيملا دل, ءاويرهو مْ امو محلا ءاهلاج تالالاو تايإبرلاو قينجانم ا

 ىلع زيزعلا علخو نيرلا حالص بص ةدعاق لعزيزملا ميحل اضم هلصلا نوبلطب اوعب
 لوحي صيلا داو قشير روشنسو اص هاطعاو الر اعلان يسيم لغعما
 , اسر بنو ةئلدلا وس قيبراو صيرلا كلمو ناضير ةباهرمح نيدرام يلا
 !مااهت هس و ئيرلا جالس كولم ادق ئيرلا ني ماشا ئمو ايلي هارب نم سانلاب
 ئرلاروب مارباكأ ّي نأكي رونلا هسارببع ئبإب درج ىبون نوإ تصق

 بلحج باث نياورمعررواش سف يرلاوعو هناوزع عجج ب نيرلا عالص مده
 روواهبتلا | لضم الاءنس عتضإرش ىيولا نيرلا حالص هالو | د اوحاع اش ن اكو
 5 ينل ارمارزمويا عه اي نب وس نب نحل يزن [نو تصف ءانركد
 فاما يطل وز الارب الا ناك يسرراملا اهل لاين يببعرنزنب ةيرم نييسرانلا
 خليلو موب ايار يللا ماقرهرلا اص ناكو ى اننا ضمرحا لكل ٌءس نيعير) ماق١
 يوان بوارلا تاكورياينرعات ناكل اذو هوفصلا ٌةوَمص يب يرج عكذو رمح
 انحجس مزع يثرعو هترإيز لا نوشب هلورلا بزتزاو هنسلحلاناكو هنبو از يل

 < "جب لاقرقورشلاباي ادني نح إي ناكل اح اصن اكو هّيحانيهركا ريع
 [[ م  ههعباصا جوزف هتناخاماهلعضات]شال نكبر هه

 © :ءاجبإ قحو هن ز دعو هببس د اعلاب هلاير طف دوا روطاعرموب هنا تاكو
 * مبلل لوطرص|حرخا ذو تغليللا لول مانتيبعرمب ية عاش مم ىئى

 مضاف ةورأب هن ةيواؤلاي ان|ريفغنأو هل ضعت يي مرعب يلاَهيملا
 .. دريلات كلهيريتلاد الف ءنبجولع ماس عيسلا اي عش جيل ئلا لا لت
 القرد امركرابم اب لاف و راكب هيرطو عيسلا ل اجو نح نشب حرمت فوتو
 بحل نيإو نانسرأم يم أن عمسل ورب عبسلام امى انئبضل ضو الكل

 همس اورج جام نلاداع نر يدر ]تكتف ميت يدوبطلا فاد
 ناوى سلا هانركؤزف نيلاروب يأ فتغس يكرر يوو دوم نب قكز
 +  ةازغ نيلاحالس ناطللا زيا راج ابلح ضباك يذلاوهوا داوجالق اع
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 ةّبرتورلاطملاةمبلخ ا هالوابكز ناكو ظعوو هّفْمَتو باحر نيرْسعو نيا

 تاكو ماللاربعنكرلاوباوهو ئرلا نبسب بفلبو وسوي نب هرضفف وطال ا

  مهيلع نيباطهل لوتن |ءامويرل لي نوبلاو زل اوي ىنتت لتس داب
 وسر يب لتنءنح ملا س امنا ل اسلاو ىشعان اجو ف ومعارم لاف مالنا
 حلا نيني ىث يابهل] يفو مسمن تيب وع اجاق حيو هيلع سن [لصسا

 متفا  ما وباسم لوو تسسلم ةدوملب) انملطبملاىم

 هل لامك هاتي وويَملا لوما سريره ريعلا تاياذأ ام وف هسلج#

 نيس ك وضعراينو مسسزوكلكع وا ارمله عايبنيإانريسإ نيرماح ا ضعب

 طعاولار يس اس ئباو ظعاول ارب اَس ْئيالدْخْماولا نهز النو ةئامجلاو يلا

 منعلا|أو ىايأ عمس يلح دو لاوشسيف هناوو كناكو َةِباَمسو وبسس يسعون تاع

 يحْوَو اينو حت موتو ا هاو يرتجر سلا ءاونيصخ ا
 وتسكن اكوريكلا ححيدارئبلاز احلا تضلاوي| ريوس ئب يجن رعسا نب

 اجلب ةعتلا ين كان ةليىلمةرجا يمت لمزخ ايناكت مرح ب
 رعسأبأو سو ءاكؤئيزعلاادأو ناس برام اان حسواحم تاضضة معلب صنعت

 هنيرعمسزدو بلاط أع يور نيرحاوعو نسوب نب باطاباو ىر ,ويطلا نب 15

 هلاو ملح قوس ارب ديو وقم مسرح او مم ناكو ثبرخل

 مدخلا مساج ضر امم اميرزوعتل ةلاورعبإل انسلا طيوه يحتم
 عرقرخ صا ريوعلا نب نير ا قا

 كم هودتنو صف اوت اان اكول وال جير[ وم ماثلايلا مشوي“
 رطملاو م د0 هيو )واح

 ةوؤنلا مني ل نور جوملا ناكو اهيوكسي اًبوببٍ بنعم !اولمصو
 هوكرط هس بروهرس ممل ئاتل احلا نوما ن اكو اكو مهو ركو

 مر دأدو مروملا نب نرلارِعو كبل عب باص يغالاء رجع صاس
 ابويزخات ”ولن سوه لل اميجلور اشم هزبرعلا ماجور شإ لن بحاص

 ارو اهظعإ طم خيلبللا كلك 4 هسا راو يبت ىسمب تْرَحأ

 قربرم



 اير نيلفل ةنازخ ارب دارنجتساو رجال نم اجرنف نادمعيل نيل اسس
 اصورقو دارج ىلا هنييل فلوكس داعو غو بلل و] كوم اإ ااوضيو ءركسعنمةعامج
 ريجوشم» ناطلل تاكةيماطنلاريعراد يلا يترثلا ب املالا هزيبلكل ءلمنف
 ايتلاوادوسلا :ن اهلاو ميجرملاو مبجل كلو رجن هيلع علْخرُس مب لكوو قبائرلا

 : ةنسلا نع بجص (نأو ميرهأشر فو قلما كأبي ليبجحلا بري يبو دوسالا

 يتلا هنريملا تْضَمْنا !يسسسربنر نادم يلا راسو لاعرلاولاومألا هاطعإو
 يبول ب رعو يلج هن اسأ اهو توريد و رصغف جيرغلاو ئرلا عال يبي تناك
 هم دلم تايبالا ونه نييئشمرلاضعب لا اريلع جرملا
 همه و مجلسا هورب يملا ماب ام هرم كيلعار نصح له 3

 © ١ هدماأس تووياعيس ننس و كاتبالنوصح ازخاناه
 0 ههمأس ند ىيرجك يرجاو ى حيبلا اذ ىسإجانمسارعباه م

 ىقرل !ىيسماشل |قيو بص! ٍرلاو سد ارهب نمىانلاب : 2 تسسسمت

 الللاوحابوي ارز ئيكرضط مالسالان يس قون اسس ميذو وبن نر

 1 اعاو ناكو جراوج ا ع عو ترصمح يف اوبر سس نملك لم ئرلا عالص

 : لطفك اد فوو ريبزب لاو يف هتانو تناكو هاك غو
 همسأو ىرَمملا ولت ابلا يف اسشر نكرسو ةنالففل 4 داو

 زعلاوااعطساوبارقو 1 !ن ]عن ءروصلم ني هس اربع
 رثعلانارفلا# ةياورلابدرشاو هوبعو يشالقل ار اوزب ني نيسكل نبع
 روصنب يف طيس نب هسار عرج إءازغت ىارخب مرقو يشالتل !نع
 امو شع ةلس دارج يل هموم ناكو ةروالملا نحز اكو هويعو ايفل
 رخال هراسطس طوب هنافو تن اووي امو نعججوم كس ئلس مر مابزح و

 درر نايعالاضجنه ]رواد وههشم ايوبناكويمملا حوت هبيارنع نئدو

 ابا عمسل اببالا نم اعلان :وعبيإع عحرخ لام كب مس) لصف ام هل لام مانملا
 يهم ةراجاه سيو ناسسيرأم | يضاقتو يرض مسلا نب ل نسخلازلا

 ه: ةمسرلو لبجارداقثاربع جلا انيباهوادبم عنا ينو] صن :. مخ / تاهولا

 اثنا م
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 ادع 0

 ١ من

 يرصاقنس ةدئويو هيلا بولتلا تام نايساو قوشلاو بحل اف للا

 هسارمجر هرعشس نئرحاو ربع ءرعسب اناا روكرم هلضد ور ورسم
7 

 و . 16 ب 4© ©

 م  .لاتّزكرا!ذادابولكه ةعاسرعولووداولاٍماوهتاه
 5 هل اهركس بلئلعب - هرظس وعملا ازهإءاود »وجو نى

 0 لاادبويعردصل اًطكيحو .ه 7 ع عوبرلا نانوصم جل دام:

 نأ ١" اعل اني قيتنتي لزب نب 6 كوز هوا يالا اع ضاق"
 ه 2 هلاخ ةبابسلا اثساوربرج هات بحو صّقرلاو لاب هه

 هلاك مارغلا باو قاب ى يملا اوابشلا بابلو ري ء ه

 ى.ه  هلاتتلا كايا ضطيوهلا »و مرايتريرازا يبعيرتتت ه ,

 .ه 3 هل ايو هل هس نع عْوْرَن © هسشنب م وب ب بف ه ٠

 5 ه٠ هيتاطنو ورب نأ وص ءافخأو 2 ىطاخع مبين أيظادحءايحم .٠

 ه ه اضع راوملا غول ئاقع ٠ ركايرازما د جيزي واد 9

 خب او نوعتلاوكلاثلاكمسلا
 معز هباقلل بكولا جرو دادعب نييسلا اهجعل اوب) نيدلا ماسح مز ارو
 دعس ناكو لمالائب قدح منمْزَخ خب ناكو ماشلا ين نإ للالطالا بير
 ريباويبا ءىبعلانيدلاميركبلط مزقت املواو سرعلاوركئيدلازعوينحادلو
 ٌمناعللدارئبب عيج جرو ماتلا عال_ل|و لس اكن ادرحلا 2 لح ار يدوهاسيو

 رقن اكو ءلخبلا هبي لع تاك بج وج وديك نطبدو ٌةويحص مسيار ناكو
 اياكووسلاوف مناخ هنو ئيلو نيا زو كد عاس خ] عئزاوكل بسر هييرح ا دنع هأر
 هنزوصإ[ + نيسلا اجعل ابا اهوسواانازيكهرجداروبزها] معو ككضهيزانجا
 ةنسعإنفو قرذللا تاهل لاربع نارجد دار خب يرنع جيملار ارب هفيبلذلا هل زن و
 هباهتإمةماهج دوجيناع و تانفاعلاممزكو هنيلخلا هل اقوي بإب

 وم



 00 دو هش ياطساولا نب اوح ا
 ٠ ماش المفاظاؤ تكاذا ه مهنعدولافصاو]طسانلاعدو

 .٠ طاوج عابطلاو هيتباًمص ه مير ْنْن اكيرهو نم َعَبنالو 2 3

 هان ةقيتلل ل ولالحه عدؤضالف نايورس بشن م. ٠ م
 َ هنوكلأبدلو فوكو مدان ئاب فنعبوروصنم يئرج| رع قوس

 ارغسرهب ناو اضب|الضاف هوبا ناكو بدال, ل متس | هب امسصو يال هس >
 روصنمويإ فشلا لاق يرج ئيي+ مسفلاوب الاخ ف دشن اهفوكلا ىلا لفنو

 رمش هشنئلرو) يفرش ا لاق هقان 4
 . + ىانوؤافوتم قيسايو اخو . همعزب تكلهنأ يتءاش مو .

 ه هم فائو لبث تان يدجب ]لاس م هيبصي | ذام نيكتملا اعولوو .

 ضفل| ادع نيرلع نس هيساو باصفلا نيوزولا يفونإ فوإ] تسصن
 دباحضو قتبامو جبرا همسي دادخب مهر اوبش نمولصاو ئرلا يوم هبت
 لع بدالا لو نازولا قرن ماس اكن اوبجؤب مدحتتسا هنا َسْرْحلواو
 ْيَناعايملاوهو د اننعالائ در َةبهاد ناكو ءريعو يرمتتلا تن ا داصسلا
 ناكو دالبلا تو برهاروماب وح هل ناكمن اال يدج ةبكنيلع ءرواعلا ريع
 اكوارزولا بتناول و يرجام يرجام يار ساول فول لومي ميلع يشي صانلا

 يلا ب اصقلا ْبرِطْس ميلع ضمت امير ارا داس | س نوب هيلا سر هيما
 وسأرن | ثو هيلع :رجامو نادمه بابيلع هنآ فو انركذ رقو ربع برعا هلو

 هيبأكر) حووبجلصو هنا بياهلائبو دالبلا اهم اوفاط نار ب يرلإب ضد
 برر ئرلا سس نلو يلع عتجادثو نابمشي دع عيار ةحمج ا موب دارئب يل
 ٍنم مداحايج هيب|نعةباين هبطالغلا يونا هس خ ةياوربجيل ةلورلا
 ٌتازولاراد م مييب لغو هباي نع ملورلا باير نرصو هب اب دو وفيا يع
 كهلان يفند وحسم يرعس نومان لعكس او يون اراد بالا
 طلو حن ٍةبرَم ثردل او فرب !مانضلاوباىراذ يلع رمح مهس|ورعاشلا
 ذر سلا يامملا جلبمشل !قضر ناكةسارفر عطل ق يبو [مييبرمعجر لا غب
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 ماسلا موييكماقارجسوارخب مس انلإب جوي امو نيجَشل دنس مغفاولا

 دلو ئثيزعجلا زب ل جسا يرش عحئمو نابحالملا سيطو كيبزورغنس ف
 يقوصلا ساريع رج نوهاربع فون [بفو ]سعف بلاط نإ نيرئعج
 هتلر |ع هايد وحو سرج او دارحني ةئينومامل ار خئجتلاوبا

 ةلكسم عايل خدرح رعب [ينوقيامسح و روعششلاو ءزباثلا ة سلا لسودلاود 7
 رئطقُو اهلا نزلا نت عوورج | عدو نال ع ٌضوواًسدلا تعاد وس جير تبع
 لجإعمل خا داعا ريبزلا نيد اس ذسررعيرل انه ورإم ملكا نريد ارك
 رع ذم سننولا عماضبا فموي نب بوغمب ةعضو تاء ديس بن
 قيجانملإب اينو ةلطيلل يف فلخ قاسو بوتتعب ميزي ءاوتلاو لوال يزنكااعج عيد

 ئيليو هلهاو هاشو مايو ىسننلا ةرلاوهيلا تزخر ضغال قييروو يلو يبسو “٠
 ٍش هادا ملا نمب بهيوواعم نيريلع نمو نعل زر ئييسلعرلبلا انبأ هنملاسو هبوب نيب

 ارثماقاميطرْ لا داعو ساحة بيرم يل جف ءلطيلط عضوا رصلا دعُب نابركم نعدرر
 هزهنا] يو سلرنالا لها ُيمأو سم رفلصم لصلا لسن سشعلا ]بر هنادو مانضلا مسمي
 ريو يصوبورطؤد ]تصف ةيامضو نيدو يرحا تي ناك ةعتولا

 لسوئاك ل سا وينو مك ا ىهه تيب يدحم ا ناورمؤييللف قل ايهوصمربعسب <
 نيام نم ع و ةّسسلا نهد سبح ا ئيكش اط'ناونا هيو ىاغالكرنرافنو 1

 رهاط نير نيدما ن مارا نو[ صف يىرفسملا مش نيليعاسا لع
 ماكتنملا نهي همانسؤييارو ثيرح ا عسيو ةيامشيورشع هيسرلو يريكعلا
 اسايادرج شيام نالاّبسو ةإَن وام ناشا و ىسب ةوسإ ضب 5

 5 املوا ةروسرنف نيلاتيادو رونا ناش هل )ومص 4 تم ع 3 20

 نباو ناتسر ام افايو يصح اني منهلا ع مس معضد ل اماهوحانمو نازغلا 4
 دبع باهولاريع ني لأكل بعتَرد صح مس مدعو يرنقرسلا و
 طين و نو ه)ورو ثيدح ا عج عل شار الو أى يفوباصلا ئباب فرعدو رجح نبدا
 ميسقلا|با عسر ئسزئاؤلانع فاتارفو ييركلا نرعبدنع ضدو لاوثس دق
 نيإلر ذشناو رعشلاهلو اري اوم مس نمو افنساو هننهبطو ئيصعلا ني لإ,
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 ىلاروبشلا نع ارجاع كر اف كيبن ع لزنا اب بيزكتتار) كببع يت للم

 ناوهو قاضنر لاو كب قيؤرلا هيذادسشلل كو | نان قامزلا لارهانم اما
 ةلجاا جونو نياهرلا عمدو ممطمملاماسف الو مظلخملا نايالاب يرهاعت
 كل عيرلا تناكناف كيلعوكازع ذيدكرراباو كيلاربعالبكرلانم
 5: اوايلحلا رد تناكي تناكناو كيلا هس اهفاس هع تاك
 دارا ليرسوةداحسلل و نوب يل امد ساو ىشنهلا ع مزئنلاو نيم اعراما
 ناكوو سششنلاربرزو طن بالا و ماللاو هرييخا/ابخالو هع برالدناف
 ةبم د "د اوابصعطاشتس ]وب انك وقعد ]رهام ءيبرعلا ل يزف أبي لضن

 مون الم مريلاعدرارطخ باكل ع بنكم ن يالي لع ةريعلاو مالسألا
 :: كارو ةيالا تحب نكون رحاص هو لذا من مهيفلواعج م| ليتل درخحج
 بدوشْف دعاس مولي مرموحلا سباب إلا] زالوا زع ريمرشم ا ال
 بك !وؤلوثلا عجو هيلعإؤنف سس قاقد فاراسو هحالس ىباودسزد
 فلا ة يابو ناوبرلا لولكإب ف لايام: اّمهّولا يبامإو نات عدنج ضو
 ىراق لأ بأم ع ىَنْعلا هاحو هَسالْرلا هل لاق نابل | ق افرلا روصو ةعواطم

 5 ىلاتف ميس يرجح اقم او هلتاول |نابعا نم حصل نابع أفلا ليعبر او

 ىشعلا برم مالسالاٍر عوض لزنا سانام مالس| لو ةيلهاح  يربعزا

 ساس م مدع ناوم مركب ناولم نوم ا معو هلطيلط | سبر فن
 مايحلا نيوانلا ىثنالث يراسالا غر اذل|نيعبراو سوافلا ةبامنرعلا
 بو نلا ةباملامبلا نيو تلا نوم املي نيو الان وسجو :يبخ فلا با
 :» بابيلالرهارحلاولاوماكا ئيومل لاجالمنالمإ اهنا فلان اعيد اريبخ ا
 :سجيز اصخاو يرد فصتي فيلا و عرب رس 0 حببو صح )و رعالام

 ةيبشل صمت عني ا نيب مانخلا بوسعي منو مرريراجماو مارد

 ديكو هسأر قلل اح جف ارم هاطيلط ىشغل لم
 اذاور سن بربلوانلا برب الو ذولع مابي لنا او بيل

 3 لنه نزاكا 0 ا
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 هليل اال شدو ةيضاملا ةنسلاف كب لنفو ةملق نيميرا وعل نتن اما
 لصق ارؤبب مدالواواون أبرورورلا م| تيل فص دارخب ناسوسر
 ىموراذ ةيامجيم اهاخ سلبا: يرقملا نوه نيرلا و يرامزرلا عطا [ميفو
 مالولا ةمووب فرحبو نهطحل !ةئتولاَْن نيلبشو رتل هلام

 ىشنعلان اكو هلطيبلط كل. شيفا نيبر ئسوم اربع نب سو ئ ب ب وغجب نب <
 اً الوغُسم بومعب ناكواهينالور فو سلزنال عري زج ع لوتس اذه
 حل موال هصرعو ن اقر سلرتالا نيبو هجيبو هيلع نيجر ادم جراو خد

 بتكو ببسلا|ذعي ئيإ اؤيرس انا عطو ةريطظع ٌةَدشس يلإ روبع ب نير
 لصور ضرالآو تاوسسل .لارطاو مولا كيس ب هننضتس اب انك وعم ىلإ سنملا

 لع ر لع قع المن لمال اهب ارحب اح جصمل ا ىررم هم نييسبع ميثم لا لع سا 0

 حي ارصنلا هلل ايما انا/ةيضينحلا ةلم اويما كت !بف اثاتو براك
 امارس تلا ودعاقتنار لذاؤتلا يوما رت أ كي اون ويلعن كنع قاَخوعو

 "كلباعداو نابصعلا|وربظأ 0 ١ 0 امسسإلاو نعرلاروما
 اوعاورايرلا مونسإَحأ فسحل |مهخ موتفذ اف ممل هس يطلس

 نول تلون ناشر مام 15

 نم نلقلاه كيرزعالو نابخجيزملا تامل تاكولم تامل يرارعلا
 هسلازوز تنك غلا ٍعرداقتناو نزلي كسكس انو مر
 م اك باوملا سا غانر وو كسرحاوباس هرث علاق بانك بلع ضف
 ةرباصتنإب كس نكي ناد نع الجو كعدما دنت نالاف باّكلا

 لفن انسرحاولامويل ريو نمل | اويلخب 0 نأو ننياماو بلغم 0
 وعطتشلواءافو وو زعتا/«لعأزرزق ا ميسا انرمظ ارم مسورعلا

 تعصواانقلا عوير عت فرشساولاينحالاف تذهل كناغل ماعانتما
 اوطاورانيررل اورههررلأاوربعوراعلااو عير )يدل بعلاوريربل اع
 نائرحل بلغتو ناَرلا ثداوحر ظنت اماعلطنو مال ئءد|ونيابو م]ح ا

 كيب نيج يرراالع يرخإ كلب لعفلا اهو فيك سقس #
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 جيرصملا هباهو انركذ اكو شوب نيرساو هفيلخ اركسعر سلول مالا ن مدع امجيلا مضفاو هي

 ذب دارؤد إذ دو ةياعبراو نيب البو نشا دنس ناس لح نسونيار ترمطاملوار
 رتنسإ طيؤنو ةياعبراو نيمو يرعا نس دارؤم يل ماهل هاعو نيبحيراو عبس
 عشت ماؤاو اهبرلا كليو نالسر بلا لوم ملو مل نكيرفو ةياعبراو نبضو نسج

 هسارزوو هريزو كل اماط ناكو ةيباجدر او نر امو سس تايو غرس ةرشع
 هالك اجرا وج عج نون عاما وروجاب

 5 ا هروح 0 هنبب يرجون امتد كس ةيسس و ا لا

 يرحا ٌةْذسيف تادو ةّسس ةرشع يا مافاذ ه اش كلم ئرجحن هوز> | قر بكوب رجب

 ردو سرع رحا|بلاو ماقان د ئبدوح عرلو ثجب سأل. مافيا سو رشع
 مث هيفليام هووادل] جول يرغط يلا كلر خت ضوش هوواد جيب يلادوم
 يليح بطش | موو نير شكو تس هليل د ادغب خدر كام از دومه دوعسم عبط

 اسطول عش ليرضط يفر دور 5 هينا نيالو هتطلل اب هل

 اًلاورشزتسملالتتتوةنسنالثوانين مانام مابا تلاطو كاملاب هووادلمسساو
 كيصاخ ككوو مش هنا وهال مافات دوعسم جان بدري نب ماش كلم مج ماقر

 لور نئرج كإذ هاش كلب اع ضبفأو عضو هاش كب يما ووين ديك يل ١

1 0 
 داس او ناك هو ه«ىنري د هيلا ميلا ور دابر صقت هأش كلم | اجو

 ع يقدس مهنلود كن انور ءزحلا 4و ئاو نوح يب هلودتلجنا
 نايررصتنا ايف كرر امو نيجرإو نأ: سيلا ةيامجر او نسوا ثالل
 نيضو و ير] سس رجح د ن :ايءا م لطب هاوعبم ه اسري ماحور جس لسد

 نالسرا نون نو ها كل هوح) مول اجو هاش نايس عوخاع رجب مافويامخو

 1 :اش]يؤط تلو نجس ماقو دن امو نيويستنمإ ٠ امك. نإ موطن الا

 امم زوحشلاو يد اهل نسلا نسل نه ]تق ناولهبسلا دبع كباتاو

 كللقنو احلاعاورسيس ناسروخدالب ةَييِلل رو باصغلانيريزولا كلم أستر
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 املكرا د دزبب هن اكدبإيلهسلج هوب) سلاجي خس !ذازيزعلا ناكو ارض ار تشم نصف

 كللورلول ل داحلا ل اق نابعش عسانت نش لا ةليل تاكو قيثسوب مهافن نم هل ثحا ناك
 طر عرب مم رو لهل قار رف لملا ناكو شمر هنس بلطاو نيش لهدا تعم

 فعمل اهاطعاو[ندل داعلا يانننس|لبقو منجس اطعاو هيل !؟مفرن قششسو هم
 صحم زابعش حسان ]جرو خبارسجو نيعشبوويراننسيى س يعل واملا نيهبضع
 ةرمباطعارق اكو ين رشكب ا. ءل خي زل يهمل نيل وامل ايدو د ضر سيل ضف الا يطمو
 ايهم اورالزعن ىلا يمد لا هو برط يو بز علازانجاو هساه دزخساذراني اًنوفؤلا

 , هركرشسو دادجب ىلإ يعجل اوب | يضم وربي ار غمس هالؤو هرم ليمسلا
 يماشلاربخاوب هقينكم سوي ]محم ازرع هساوظعاولايوزتلا قو ينو

 ريم يوغا ويست اماه ناو ثرهل حسو يل ارحل بح نيره يمروباببب مهفن و

 اجاحرارخد مرور هليل لكن ازذلا متخج ناكو ةبامضحو ءر شعيل ْدسْيوْرَمِب نلوم

 تمعقوف يرشإلا ىلا لابو عوو هال لابس لج ياسو ىيصو رح تس

 ماما ك/ذ لاتم عبوامم نيؤيزملا للاقن يساطنلا,|روُساع مولر سلجو نئفلا
 دكانلتف الو هفحلا هل ل نري الع هيرب نيب اسلاج هسا نايورمالاءابخ دصاجي

 يلالخر ارسم نمط مغسند مرا اازثكو هبرب نبب هسامعُهل ١ مسامع مطلف 15

 لاقف عويس [ةفلا يوانف تزخاف بابل اءيلعلغاو يبس اظنلا ب تيب
 ومنالياف حمؤيزعلاربعنيرع نيل اف ظع كل نمل ليتم طوس نيرثع بمب
 هةةزقللاوبصغن ةءامج نار اطوس نيرشع هبرظو هير اسس يي ئينسوم ريما لاق
 موباسيذب عموم اذ ( يفونخ نيوزقيلاو طم عوجرحاو ببر معو غي اولامو

 ع مرو م يبلادعاباو يباعجلامساتلااباو يرازنلا سادبعابا و
 كلبزرج نب هاش يرطب هاش نالسرا نب هاك برع ناطللاردهتس عنو

 هيفوفسلا يول ازعاوهو قاس لباكيس نب كب يدحج نب نسر بلا ني هاش
 ديس ' هاش ل يرفطنب نال سرا يبا ةانورزع هرما اديس ن اكو مورلا بحاص بوس

 نالصر نيل نلا يلا هيكباتال تداع ناول بلا ىاماملد ةبارسحو ن بحبي رحاأ

 نع جزيل مزن نحب تحير غط لونا مساكن واهيل اوضا ندوهو نكولا نب *
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 وار من دوب هقذ وف إف نرلا اعبر بسسس ارينأكو الوهد نم هوغسبو مدى ما

 ركسملا] هواملو مويلانسحاو ممركأذ هيا ةبرسالاو ليون وجرح نهاقلال
 رغوزيزملالا ملثم مل هاعلا فاق ةيرس ا! مارت تريظورعسلا الغ سييبل ىلا
 وتبساو لملاررثو عجرتيع هبقلو لضانلارارس ام ايسلا ةئلصملا ل ار لصف ال بخ إو

 داعي اارزيزملا عّمجاو مريلانحاو هبرسالاعيزيزعلا اًمعو كلب ىائلا
 دادز اوشمدلا داعام هنافزْسئالااناو , :.رعل ادنعل اعلا ماكاو قسشمد ىلا لضم الأ

 و ميم عسا[ هكا ةلورلا سر اكلك يذاو دوعبقلالامفال ُسيررحا عزو

 لسران هنوكشيب لداعلايلاهلورلا نابع اويمضلاز اهف بنك ه ذل اهي)ةدحا يرعد
 تفشل لذ قيئونلا ]لفل اريبزملا تسلا قخالا انهرب عمرا وهب ل ضمالاىلا ل داعلا

 راثا هدب اهم | ةفاللر اسس انماشلا يل اراس ماشلايلالوزملا ل ءزبزمل |عيتنار

 رغنس اذ نايصعلاب ميلعراش !هناث ييرزحلا#امزنل اجيالو هاخاو هعّفنلب نإ بلع

 الارز. زملا ولسا وسال لهو عاربالا ذي مزغر قو نييزغم ا اولمالا لحررراسحل

 طرشلابابلا خداع نرلازع ل داعلا قتناو نطإلا ف صرما اواو
 كن ربو ماشلا ثس هنميرادزيزملا لون لاتقِرِع ئدلبلا الخ ده وصحا نب هكغنن
 الشاب ابو (مسسلع لرو قم مل|رد طاهر اميل | ضم اونو يقميتحلاراد لداعلا
 قيدانصلاة لجل يللا يرزحلامريرزو عوطاف مخرص ىلإ هل منن ايريزعلا عاف
 عم ررقز يزملا ناكو هدالب ف! برهو هميظع (اوءازخاف لئتفل ا م هيلع افونح
 )اول سمالا ا ]ساق مدن قد سر. زيزعلا مي ورصع هبيان نوكينا ل داعلا
 جورحلا. يلع موزيزحلا بضغن لد اهلا انّ وواماعدافمل اد جالس ين
 ! تعب ناو ل داعلاهإايورجيرنزمل |اسو هلابعو هلما.نن اخريعسملاعرمم

 5 اب لاو ربذ ناكمدنع ةنممجضإ ]سو ماباةحير]قشسريزبزعلا مان اورفاطلا

 ذاسييرملا خرامعب نيدلاكز نب نيدلإ رماو ماج يلإ:ةيرم او ةبنلا نيرو
 ناكو هيا نييك نما دب سالك اىلاناطلل المنو هب رزبزملا

 نوكتل اذ هداف ناطل لا نم ةرصوب مزفلادم مسرع ديان ب عرش ذضد الا

 نا

 ه. ىم

 تل -

 حو انيإ

 25: رزيزملا احو مات عمترازياع مزين دراولاورداصلا ابريل ءداخل ل هئدنت
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 « ماس ا تسل رم الاط ناو أر ه متدادو تيسن ين | اوبس الن ةني

 ه[بتلترركال طا مزن اسمن «عابرلا ىاشا لاساو
 « ,كتفرعامةلج ئيانسبلا بم همتسربو يسوي فتلابسا ومن ها .
 . ناكوزاعك دوشو م

 ه « تاكحلا تلدو « يادع مكتنرعر ه يربضن لقو كد ه يوجو ديارتنامل «

 « ٠ ترهل لطا © يجاوف نيئكسإب هرظنلا نعنيبياغاب ه يرخب نيرضاعإب ه ٠
 م «تداّشلادئكاو» ىانرسانوعزيو ه؟مررفن مدنع نم هرسئبم يبجي ه
 « * تانرقامدرزذ يزف نيدلل فاو هاهرلا باوبا اذه هلأ ل وبل رب ص *

 هه تابيعلا طا ين ابحا!ب لؤئاو ف قال ههسب عزهأ هاوحدت اواو ٠
 ه ٠ تاندن ماتت ء كيل يرن امو ه يسخر قنا !رهتوايبر يون ناو» ه
 . هتانبملا يجب ئه هاب رتل ىلع ه نأ الم اسورو يل ينم |وبدع .

 ع أحججل اوملارهو
 . هل اسرور ان ء نيكل اميل ىىل اوحا تريغت هيلابر يل اولا ٠
 . «ىل| سم امهإو ه فرس ماثمام هاتلاقي هردافلا بع نان ,

 ء «يلادهبارمثءارعه يرد بكأوثزتو م يجؤوئيشو هىبستتمهريفو
  هيلإزلااهكالا. ءزنسم نا الئ رحت ءامم نوكوي اونإب ه يرنع نلا تيلو ه

 1 هد .انرريئتمتب . عحساو كأم يح نم ء عقول ماما يلا حضر لب ناوله .

 ردافلاربع ثيبب لمد ايو سوي نبنارهاذنلاو يرج هنع ينيك ب سانلا فلتخاو
 هدو لكن معا ساورغا اي نولونب دادخب] هاو يرج ئيرانل اياوزهاو
 ريزعلا ناكام لاف ةصتللاداهلاركذر فو لضئ الا ززعلازعإل نيب ىالتخالا د اع
 راك اون اكو ل اولس عبار ئنشإلا ةسيشسع هيرسإلو اهجل اوبال حرر اؤملا يل مالز ا

 مدباصارمانألو عرارككنانوفص لاذزو ممل ابل امد مرو رمل بح ]وركسعلا
 ةوكين الع |[ةمالول داعلاؤتناو لحرو خليل كلن هصاوم يوب معاننإب
 اماسي لشتعإل' بانتس. إو نطل د ارهو لضئالل ناقلثل او ل هاعلل واللا لت
 5-3 ا/اولعنينا نمد الاب لا ةيرسسالا ئيرنزعلا فاغرو يعم يدلا بط

٠ © © © 
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 رشيبووفصب انضُمب ذخاو رفسارهزورضحا قرو يلع وس نع مورلا دالب
 . ه ىسازينعاظلارإبدابو م حتلبلاوللاىئلراناا#

 ٠ ىساوحونن يابحا موسر . اهمكلو لالطابوتام 20-0

 0 و هم هرساب ارو ةرجسلا ول اينحاهد درب لاز اه للان

 هبرد نمب نوشب نا ةلورلا بايرإماو دوبل ا هيلع لخورمجتلنيريزولاباصتلا
 رحاراكت ع انم اح يرو لوو ةعنش رح اذخاف سجون ىرأرلا و انسسا موس

 باصنلان ب عيس سسبوب ضو امل هسأ همجر يرج ةتسع رك هيردولا

 جن تننايار د افلاربع جانب باهولاربعزب مالكا ربع نكرلا لاقت هباكتا)
 <  قفرحاو يدع صرب اطار زويا باعدارباكائم ناكوه يزول ئأو

 . يلا نكت اىنشنن باصتلا نب ناكور كف دي طرا وعملا
 .. وابا رساابرالا له اوسباو هبه زرلها دعاج ناعاسر ةذبلكل

 يوائيص نامرلا ناكر اكيفنير ارب حرالا بإب كسب يرج ناكو بكم مالدا

 دق هباذاو هاللاربعبال[سسحايريغص يصاناو نيكي باووسنلل 22 يملا

 : هلاع بيسو هرادو هننمكيل م مثخو مال اطيل عسإو باورس !يرجيلعرجم

 .٠ ةنينسإ ايرجاولعليلا لوا عون كالت سانلا لم الع يربكرم ام مريلع فربعر
 ٠ عمو ابو] سوفا ناالع يرجو روربخالم الل اربع ممم لزنو مي هولزناو
 اىئشتس ابو انس !نياميعلا اهرظانن اهر طساو يلا ءررحو ْةْويِمْح امس

 هسأر ميلك طح تاه كلوب غرويطل يف ىر وحاز با ير قيرنز اب نكرل !هل لام

 رجم افا دايئب يلا مالل ازيع امض ممَوَح ل يورو با. نإ زيل يهزم م ناكول
0 0 

 20 (دلي نا :ننناشةيراقتفووبعالكنارب هبإ. ىلعو ناويرلا بد غزا

 نيزبرج سس مامح الحرير ربا سام ا يسير جالو يرث ]سجد هنن
 را نم طساوب تف لوفي نعم ءارزب يل هاعاملو طساوب همام

 امثاله شكو فسوييرلولهيفزعزم تسوي ةروس يف تإزاشقخ
 . وعيال تايبإلا نه م ةرك

 هد“ يب و ه مكسرف ىوننل انك ديل م ككربجر يول لقبا 0



 اتا

 تا مم
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 ريب نرج ا ملء راش ا هبا رز صوم لا حاس يرلازع|ور انس او هيلعاورأت

 لايورومالا قيانحر بطل ماعم ابز امي نامثع نرلارهابح هيلعيراشاو حوزح اب
 بحاص رلادامعيو ل سوم ا باص هاش ريو لبر بحاص يلا نين نب ماوبج
 ركاسعاف بخادالو بد تسافناوجإءاعمداول لان نيرلازع عضو رايس
 ترو رد لكاس ىف مينو ل سالإب نييسصن نع نير لازع ليرعر مسد ماشل ١

 ضن اير غير دوهو لحررمصونرملا جرا داعلا يلا ثمدو ل تن اا لموكاسملا
 دار تالنت املا زيزي وات الهرم عاشو لالا

 متاررزعرفل داعلا] اعلن الا غلي كيلعب سريع )لاو صم نس وكر شو

 زيوعلا ضررْساو هيلع تاهام يل ر ومالا د وعدو ناذت الا يبو رصنمإ  عجوي

 دكر نلغ غد سكوس نيالإزغ تلو دار كروعلا ل باغ طاب هتيرماللو
 ط/ككدو هرلب باد حإو لك جرو نت اخ هتنبا هِصوْرُم ل دامل ار هأصم بلطو

 اتنايطوشس د نعكدلا بسن ااه تضخ انالح سل ار فارع
 رااضومو م أوئلا كلا يم هنازليلاوطفتاو ريعرلاى ع بيحاو ىعللاوومللا ب

 اناكو لاوحالا هيلعاسند اف يهل يئس اهبل رجب بحاحو يرزجالا روف لا
 روم) نرسنف س اننال ةاراد اجر لما بكب ينس او هتلور لاول بيحس
 يلام ازهر ةلعد تان ميمو دب امن وعلا ةدسل |يفئاهابعلا
 نابط يلعوديدكل زتعام ا ناراور وشل و ابيزلاب محل اقبّتعلا دادهيروس

 لباب ناكو هتبَور ذو ريبك بح مر ايس سَ ةبضررجو كرم دددع نع

 اجزيمإو قتعلارويطلا ةفيلغلاررها [يمو يسر ائل اربع صسسسل اذ ماظملا
 يل اهلايرإو دالوالاحمتساو اهئ ماواهيإبا عذ غازن ادعو اه ااوحو
 بازنعلا فبوبو يراويلازيةاضتلا ضاقزلا اههر)ض ومو دارئد يلاربطل رهاشم ا

 ٍلافغام امسئبردع !اةمبالام | افسصرشع نا اهلمعو ناببعلا مدعم

 رصلاو ن يزف ابلاو تام الاوت ابسط اذلاو ناب رب او تاببسسحلاو نب ولعل

 تراطف هادملا ىلإ [اسراو تاررباملاو تايفد املاو تايويملاو تاهمزلاو

 غب انلرن لاقرجاتلا يبطنير عيل يكو يدر اغلا سس اة دادؤب لانس
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 امممأو ايربدا/امهوحاو مب امسجو نيج ثالث تؤ صعد لور هاطلا بنل م ارح
 نازملا ناماعو خب اضجو نييعببو تال نيصعرلو نيرلا بطق بغلبو يدوم
 زعالا ب وغحب هماو هسالهحاو ةياهسنجو قانسيو عبسيصعرلوؤيزعلا

 ناهد همي رلورهاطلاكلملاىز اغو ةبامسنحو نيعبىن نا :نيصعدلو

 « نيبو الب ميدلو دووادرهإرلا هماو هربالهوحاو هي اسحو نيسو
 رلو دوعنس ساو ردروم اوما مستو نيج ةسسرلو ناصس از مم او باسو
 سمج د نئس ماشعلإيدلو محن فرشسالاو يامحمد نيعبسويرحإ نس قشمرب

 نوسوءو بيسر مئراورعانحم اهم)و هبيباله واو مام حو نعسو
 نام ماشلاررلو بلاذل ا, بولد هأش كلم هاو ءبالعوغاوُرُي امضحو

 ٠ نارعرلو نسبلإ بتِلبوركيوباامماواموبي | امو خاو ةبباملجو نيعبسو
 هسلاوم [هماف تنبلأ املو بام ضو نين امو عشت هلم هبببا ةافو مجبدلو
 همارلو نيدلاع المل ناكو ىذع تتابول د اعلا دول اهلا ؟ءووزن نون اخ

 لاكي ناقنا هب انو دبارزوو عند أضف كك هيب ةايح ف تامل يمسا
 نرل | وو دماحوبا هل وو نوصع نئولافريى زر زرمكلانيليلا
 :٠ ناكو داهلاولضانلا باكو ضياقلا نبئدلايفص عرمزوو ليدل ير نب
 نعالا ناطل ل اررصي ل قلاو نيس لإ ريلاراثاوعبو ميجا لع اكاحضافلا

 ىلإ]رثامإباماقافضناللا زعم قشمح مغ كوكل يفزناا ندلا فيس
 قي صو اصر او نارحرعو ناطللا ام اياءاطعا يزلاواليلا يلا ةربزج ا
 دو كيوشلاووكركلا ماشاي هل ناي ركير ايدو ير افايموجبحج نعلقو هئرلاو
 ةبدرز رمدو هزيلخلايف !الوسر يروررمرسلا نب نيلاايض لضم )) جرو

 هيلعانل) باعو هوبا امسحيو هسوبدو هريعاركو دنأص جز ءغبتك( ناطللا

 هكر وزر مولا ل يارميلا اب انك كو دار يف ناطل لأ ةرجب ثعب ثيبع
 امالكرككو اصلي يوهم هيلئ الولإ,|رووه نرصو نه نمزخربحلار رصأ
 5 ثاشملا ناكل داعلا امو رد سو لف نمرمالا همد يرريرزههسلا ليا يف البط
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 باككازحا يفر نوير ل فسويإب كيلعائاو ٍبرلا ططسبإم لونث الو عشب كّرلاو
 مع املوم ةلستملا باصملاهمنلتخا ناو هصنخ إل معرعام مقفنا ياك

 ا/لاعاوو هنعدو هلؤفر رع اههرحا نبش ضاملات اردو حساب

 مظعااوم هلوقرنعُي انداو ميجنلا تانح ال لس ن ايوالا ناو عب حل

 رك هياوفلتخاو ءئلخاموكذ ملعلازءزعلا رقت كل لوني ناني ناك ٠
 اهرجروبراو نبسيعوس نلججيرفو نون لاقو ناطللا ةربسيت دادس ضافلا
 ا؟فانانسب الو بم وار اَمعاكو اراد فلج الز ابهذ ابروصارحاو ادرحو ٍةبرصأت
 امدزماللو ةنيووس هنيبازخ يف نجيم ياكلاد احل امس انو عرب ع )ناهفسم

 دابيرلاةئاهلوا هي 111111011110100

 كيلجوؤنشو ماشلا غر ريدلاءالصس تنوبزمح ا يسززم بيرم اوةكطوز ا او جيرصملا 0

 مورارلاو مزعو سئولا والبر ل حاسلا نوصح شسواهلاعإو يلجو هاهحو ساي ابو صحو
 باولو سْوِصو ئِبَهَسلاو هبوبطواهعو انو جيرايئوافارو نال قسوريذاصلال تو

 نعلاو هبفداللاو ولبجو لصور تدريبواربصو لانو كنوشلاوراركلاو

 00 نوعلل كلن انركذزفو هيرب صحو سطالبو نويرصصو ساكرو

 راددو جورسو بدوم او نيلبحو نيبيصنو راجين يعىارو هترلاواهرلاو
 ئسوبانم الع مل بطضو ئراؤنلاوزوريشو [نوصعودداو نير اذاينوركب
 هبئيرت وأ ىلإ بلا نيو توبضحي ات ارعلاّسو نارمل ا! ناده بإب

 نيلاو بزلاوزاهعامممندلار ونوع دازواسعم قيس خد هنا لابو

 رضواكسايبرلا خنل شاع واوركيرايدو جرفلاوإلبو لحاسلاو سهلا
 هركاسعو هلاوماو نٍولار ويدي :صمجؤئف اس ناك )واب رقوادجبو ٠

 ميل امهالكو مأثالا نانتحاو ماب الاو لرعلاو ةزيسلا ل ةدراقم اهتيبو ملإدحرر

 طلو نرلارونما انرككدقو مس هبقنو مله ئالخركو سي غلبب
 كاذ انيركد رن دردو ميامس»و سن ىو حت رتسؤؤنو ةبامضورذ عرحا دس

 لطظنالا هدانا بكن اك رحاو ةئباو ]يك ردع: ساواكو هد لو اوكذ

 دبسب او هد عطادرطئلا ربع موي امسصو نيني يم: سيميداولع
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 ١/ ٠ هناببر نوص ةصلاخ هس ه يزلا كلم صانلا نيا هدد إب اهلير

 , «؛ حن ابهو هنانهو هريهرن ه هوشح كزيرلزميزلا نإ»
 . .؛ هشناعاط هبرلو ةلوزبس و هشم اعاط هل تاكيرلا نبأ

 " هتاوطسؤتسو هأرن يب ه اسل اناطلملازان يزلا باو

 , هناي رتشالةملا لع تحوو هلضنب نايرلا نرشيزلا نأ

 , هنن أممنيملاحلال كملي هادحاو أسخن تام نويسنعالو
 , هْامح لسا اذام اربا وأسم ا ناكمالس لان عدلمو
 ءهتارار نربنمكلخال هه ررد اع باغذم كمارو و

 ءهتانوروشنلا وبا يررا « امر جري سلت جاسلا دو
 م هناحاس نقاوولرق نونا « فسوبر فلن اوبادعب نرلاه

 "م هن افاح عونوب ةذوْنع هت” زوو هي درأر مالم
 ء هت انرص ةصوضنس نطعنم ء مح /ر لمارإلاو ياتيلل نمو
 . هتنإبا هركو هركذ نم « تل زن الي بل | صع ين ناكرلف

 , هنايزعاهيوكروالسّس ه تلخذا)هاوملاو مر اوصلا تك ه
 , همناعور نيون لق لكن م و تنكين قبح مالسالا سحر اي «

 , هاعاهلاونسازاكم و يفَمْنا | عيصععيساناكم ى

 , هناعر للك ايزل سس و تنكت بح لرللابعارإب ه
 , هنالخ كوري لوبا د و اًكيع لم تناولك هناكان «

 ٠ هتاحإرابقإباكلم تطوو و اع ٌتإيرع اكلم تيراف ,

 ةلاوله]يولرءلا بر ناوضر هاياد قسوبيرلاع )اص لمت :

 مكن اكد هل هيند لون ب زتلا بانك ب طوع عاليا لضاغلا تلو
 هيفناةل] بجو باصم غي هازعدس!نحارم للا كلل ايلا تيك بلا ةنسح ةوسا
 رجانمل تخلدزذ برلتلاورظاؤملا ترمحزف عوسدلاو هباعجاو موعرملا كيل امل
 هرذرر لضنابلامل سايل نلساو نسب تلي !لاعارو يدرخب كايا تعدو او
 ,. (منيلانالبا نارتو لح المنع ت درالواضملا عدنبملاو دونبح نع ئزنرل
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 [بلعإعم مضفلا تاه ناطللا لاق شملها زه نمنوزماحلا بعت وج هلسر تح
 هن اوضرو يم>ررم يلا ناَس هسأ هأوون تح َقالَهالا نعلم ناطال ا لازامو

 كروكر هبو از رول كوردستان واطلب | صم

 اهلاعوملو نينوي خضار ريرس نايا يصل ايو يكو بكرت عاح اونا

 هرصتو يجرلا عمل اخر صني لن !عابطالا عمجاو نمض حض ملاهبريازتو
 قئرل ارعسي]مالا لضم الا محاو اسدلا هاكونزو ل اول ازع بججو هن انو ببس نات

 نوبهص بحاصىرل | هاو قشسر ةنك و د ودوم ئرلارربوحادوعسس

 يترائلاكبلاويرصغلا نوهبو ةبارلانيرؤيس بحأص ناهع ئرلا قباسو

 هسفنل مولع |نرهْوو يلفل ةماسإو هراس يرلا ماسحو سلف كبباو
 ساو ام ملوي ايزتسنا الق نازل ا ارقي مساللكل !ماءارنمج ويا ص ناكو
 تاكو حصل اقف منهن باغ ناكدقو ةدؤشلاو بيملارل اعوهالا ل! ليزا
 بيطخلا لصور صن نر ثعلاو عياسلا غر جهلا هال ص دوب اجيرالا هوب هن انو
 نامكا/لضانل | يئاقلا بلا ثجدو ىَر نب نيرلا و حيفاعلا هيلع جيو لورلا
 نسم انو هسولخ عضوم نات بلا رابد نفدو تاي ]حأ ّئس طوتح او

 وهو هئجلا و هب هيلع أكوتب انه لضامل بس ابو ءنيس همس نددو ينراؤلا

 نعو عكر دارخب ىلا لضفالن أو هب بحب هفيس هنالينراقلا ئيئم هو

 «ويئو اع هلم هلْ نرحل نزح هيلحر انا نزحو مابا ةئالئازملا لكنا
 و هدا ِق مصرسو هد ايعللرح | ةليل هيلعانلخدداعلا هدة اكو

 اننبلاراد يل اانئلازاذ ممتن امش بوزكأ ع انكتتو بولقلا تعضت لع
 لاش اللاضف هسش بوزدلرياظاو ل!>رلا اجر هتول ثائر اجير الأ هوب مكس

 هأئرو هنفرسإل لهنلا م ركلا امج نفدو هدكس يف قشمد هملفي نفوو

 اهدرع ياشلاقرل ايف دامحلا اهركذ تبصنن كلّد ند اصصئلا هاكنو لوشلا

 كلذ نواهرر » ترطسو اهيررخ ان به ترك أت يب نورثعو ناسيام

 ه ءه رمش تصوت اهلداد

 ل ههتانسح نولئاوأسرهرلاو ٠ هنابسمعكلملاويربلال سو © 25
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 بور بحول اذ .هرتيطع نوكي اها اذه يعاقب لامن يبه يول انع حجربزا نسحي اموهنضفن
 ٌرْيع فحإو نالسرارت نبال لب هرر رم] خو ييسف أذ مدل نحأو ةلشبو َءَمنو نمل هل

 سلان موو نم قرفو لام ا تيب نم عبنص عابث لاسوررع نكرلو ىزنلاب هفمد
 لاثئلإهوهو اهعوع اوناكئربلاعرملا ءسعيلع لصلا داتعنا موب نازويب نيتلاسو
 < ميلر رغو ىلا ةياد نيرثكام وسل ىلا ةنامميلا فلا هبا مسمع اون اكمل لق لأ جرم
 راهو انشلاوإي ناكر كسدحاو لا انازه لومبو بالط )اى عرورب اضم ا موي ناكر

 اذكر بصل انرببسي رن يف مملح غي انشلا لوط منيو اع جرب يلع لرانوهوارونس د
 ورحل ن مزيرلاق ن تام ةربعلا منتو لاقم ئدلادؤب ةافوب باك ه اخ هلمرلا لع
 دقو ةملكم للام امم ججقلا مالكلا كل زب اذا. ىلع عانجلا ءبجاو لوو رعلا ةناحرا

 ٠١ متاح ةمكاف دمعط اف هتبؤر برهد ن!سانلا بتّراو كاله ان فيان ءاعننسا
 جيرفلا مابح نولخرب صوصلنيلسملا ناكو بصصصلاو اهل وام ءاقسو قشم د نم

 لاتنليللالوطقكتن هما تتابف احيضر اب ةديلاوفرسم منور يبو بدلا ذي
 توعد ركب ورفل لنوعوهو هنا هيلا يصد اذ بلتل اميجر مناطلس نا خرنلا اهل
 ارخنلا مرفنو هاب تحدد و اهل قرف [دنصقن عوربخ اف نعل اض تكبواهسجو
 :5 نصرا منزطاو تكب هياراف رضحاٍتحانماو لزولو لططلاراضحإ.سوصللا
 فلا و ىرسذ لع ]محن ارساذ غرتلا ةيمحانلا“تراش أو |يلاءتضو ةنعاس
 افراع يلا باس الاظف ا> لكل ببط ةرشعلا نحن اكو سس |ىاولعتت
 اسوا هيفام نيب تك[ طر حا َمْسامضرلخلاو ناسللارهاط ماو ين
 هلناكناف هينكيامهاطعاو هبلقوبجو دلل ءمحوتبوال مي هيدي يرضع
 د5 لاعاف اسولذنيبببكلا ف لمحور اني داغلا ءتنازخنم امو قرسو ملمكالاو لف اك
 ريبسلاو جيراؤنلا ب ئيزام هلياضحنيرطس و ررعلا هبنفانم نييفافلاركذو ايش
 هج| طبعن وجدزب باج ات مل اتيلهارتصينر املايبئهو تسب

 يملا نيب مرت ن اطل ل ناكو صنف هل مدقُم صصتف دعبو يطال تسي
 روك بج زيلعمع هل لاقو لجيملو يطال و تنس مسارف جرتتسيل رالي لع
 :5 ناطلدارب ياوفرغس ظن حجو وا يريب عا ىاوطاب هل لام لوقلا هيلع
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 هزار اهنانوتسواغن اضرزسإ ءابطا اوما اواو تاولصلا لع اظفاح لآكو

 مخي وفى تزل بالو ةعاسملا رع اسم: نال هرخوبرلو :ئامج 2 الالب

 ةدارش ىب ماعلا زكر طوبو مرْفب يزلا سا عزكوبرم الع مزعاذاو
 ةريقعلا نحال فنك د نف بياعلاو تسي وكيو هيلع ئشاوةزيسلا

 هر دا امءامو لضم زن باروهو ةءالعلا تدر احاذاو لاح هسركرل اوبك 5

 تت مم

58 0 

 مت

 ىروبابنلا بعتلا نقع رَم ناو هنه ميدطلتخا مايا هشالثريف تامقلا
 اكل اماو مريلع اهنحاب ناكوحصلا مْ اهدا ْج جريل راذصلا هدالوا للعم

 بكن كو ازكمل اوما ت ٌروسس الفا وبلا ءئرصام|و طق ىيلع بكل و تامهنآف

 نئنخاكن اهل !ارّهوهر هيباىرب دل يبو يحص يسم ايوبزانجاو نارملا عابس

 حمس أخ احلا رررش ناو اك ةىرَرم هيبالعو هيلع فّيوع منو

 تع هلا داو ىيرذما عامسيف بعرلار برس ةميرلاعيوسيلملا قيقر ىملا

 لأمجهداروا عساو هيلع حمو مضخ )عز ع نم نانو هيل اع يا ور جيش
 باوباقطيالو نصرت ن كول ناوهل الالج)هعامسرتع دوعّقلاب ميراو

 ير زيكسس )!يإ يضع ميلاد درو هع يورو هس عمسو هيل !يوس كول 'ء

 قوق انمي تاو ا نوع ئيو يللا طع اكل نيريلل) ث وح اسد

 ملبس روز رببسلا ع هغلبالو ةجدثلا ناجي نيو قطنملا بايرإو همسالفلا

 ع ادخال سلب نيصتو نيش ال لرعلل امحن او حل تن هاظل اكلم اعراريرما

 نشأ وارسال تانشسلاهوووصناو ناو يك اووضضلارل!لصو [رفلاو
 دل سلخ يرام ارم ىبرل انني عسل اوبهز بيلا ُن اعش مال
 ىدانفلو بسلا ئولاو نر لعر كازعاز اكو هعيروضخحابنرلا ين ما
 ضحان هنا خلات لأب علعت اس هكول يطال لرتتس ناناطل د !هإجد

 هس|ناطلدا عرف جرلا يدان سولف هأواسو ءنع]طزع وحزن ليجرلا
 رفوف خذ نل لاف مسي, يلع فوتو يدر إبطال لوا نم خويلد عامج يلا
 ةثسيب لجرلا يرو كلم ىلع تامهناو كهولس هن اري مش اولا نيطالخ ا
 ترئنر و طال ئاحدقو بيرق حر اناكوماي تلف لاملرلارب يطسا
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 ارو هبانتسا تركت ةحلق ذي مدل ]ورب مزح يداشامإو ثر بويا
 ناسي تركي نرلا حالصرلو هرايضا نم رط م انزكذ دو
 هالوو ةيرؤملاهلورلا يي بدو ابمويا هيب ارح بادو ةباهسحو ئينالثو
 ارا كك د انكذ دقو المن معملا يول ارسا مع عجرحو قشند ئرلارود

 مبلال وصولا لكل اي دوك سا يبسيئاره اجياداوج اه اعاج ناكو
 نآودرلادرحا بح ابو مؤامض ب هيلع عنو لمحل وصر فرعئسد هب زبك
 طبناقالابابعم ناكو هلم متن مجبرغ هراكدب ئطل يشب عرسص نكمل
 نم رفللابب لم اىعيإع هداقن ند هيه و هىلْط | اذ بسحو مندا ليسبس

 ةرش يبا ناكمرسكو نينس ثالث ءدم نياونحو بأبو سجس بجر

 كاقلاو دايجلاب هحبنيضاحلا دايجلا شدد اهو بلعلا لإ ني سار ذلا
 لاق انقل اي هباصملا | يمل اَناهإ 2لاوسالا نم َيلطا ايوب جاليلا م هيلع

 فلطموهرالا دوم هاجالو بوهودوهيوالا كرب سر. نير لو داجلا
 فئوصلاو نطفلاو ناكل اءمسْسن وب بيطتو مسبل لحامالا سبلي نايامو
 بلاووزاذعةهزنم دل جد ن ورمل نام ين هتوسك نايل اع عرب
 ةملكإلو شح هلك ف هم توس امو لضنلاو حلا لهاب َةلْفاحولفاحبو
 هررع كور يباسالاب ثراحإلا عامسربو يو طغت هامل او طؤَ
 دسل اج سو نيرتاكل ف عطلغدو ئييمولل نيلير ديم اهعرشلا املا
 اليش اهلعناكو ناوحإلا م خا هئارفسعي]إِب ناطلس ىيبلج هنا عبار
 البانرص!ءالباس وراد ايمصايلو ايمن ت اوغملا نع زو|ّعم تارثعلل
 هل ائيد ناعنكن ب بوي) هيلا كشر تسل اًنالما بيحاول و
 ردلا فيس هيلا يتلو بصل ام هنع هاضتراتبد ىلا جوعؤشا
 الايام اميدور كلام هيلعرسكت !ناذعل | ضه ناصع عيب .ائوؤسم نب

 تاطللا علو لختو بابل ايل الدرلا ككد ل سو مايارحب ناكايذ لكتب
 يبو داعلا سماق دف نِنبعَو عفن نار دحارزصا لوييويلا]سراذ

 اتنل

 تثاآ -

 ,, تلات ريا نسعاهدج بنكآم م از املافو لعوكلأد ءالح ةاود ابوي يع
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 اًضررم نابعش ئيرشع عباس ف داع ٌمنيدلا لص توهرجد نارح ع ناكو

 ريغلا بازعو ئئيواهتسلا اررفبو ىل اهي هس اركزيورهاخَتب | يرضتح اى

 اماكساول أنسرين نمدو قّوبو نايل او باسكل و طارصل اووينوركسو

 ةّلسو ةئس ردع الث مدابإ تاكو منطللار ارا وباقي لصوم لاب

 هوخحا ناكو هاش نالسر نيرلارويوبكالا هول كلل ايمو ارب
 علو | يرل اًرع هروح هنعابورشو هئطلل | موري دود وم نيرلا فرس
 مات ئ حاز ايي نيرلارهاجير ومال ابماغو ءاش نالسر نيلارون
 طفلا سا | نيروضمس ميسأو انعاولات دارج يون نر ] كش

 سالما هرب نطو ونل ةساومارج مَ يطسا اولارنطم ا رب

 باب هييولج ة يبت اهتالغملو اب هرظاسيكن و اينابافعب

 - ةرش قلق رشا امض ولا : رز ورجل

 نيالانم سيح ا ايون ل حر هل اس رويس |بابإع بصي لاك ةدارج
 رسال ءارزعو لي ,ارساو ب اكيف قي نباو شيع | نب وبج فعب
 نشكأو عتحاو م سانل !ضعبل لاَقف طابخة لح اء عفوو ةعاس
 ىوَقم هنجور برصرُم ناس | لام داعم ل درل اجرت !ىاماعل

 الّمف داعو جرحو ماقف اًئهاماعل نشلاو تإمقرمإلل انت حاصل ١

 ونص |ب ملضف اب لانم مكمل | ع نوير اضند هئرولاو تانزئ ل حر
 ةنيقللإ عدي اميري نك ابو تاوطخر ييسملا باب نيدو يكتيب
 اىضد هلا اول ياكم نب نباو ليوبج فئئب )انا فرع 11

 وفازت |! ارك ىل نارعزب ناكواتعاويو ل )|وصم هلو سايا

 دكان زمو حته اوورص ناكو هتقبطو تئولا ابا مسد فر
 ُن اورتن ىر اش نب بوب | نب ىسوب ئرل !مالصرم انتا كلل! ناطلن ١

 نهد زور ذاولميراش ناسرانلا يوكو و ديما ب افلخ الو انس
 ىب رحل ع يوجالو طف اكولس داش ن أكام يسرا أعل |ني ت انه نم
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 رجنورارلو ةرايسجو نيعسنو تس ::ميلاوباتم ا عماقاو يب اف وله دينا
 فووعرزح هفيلحلا هرلاو باجي ايل ايكرملا تم يو ] تسسصند كاد
 ايذو [هرورق ى هولا لا تل ىهاط عطا سل معوةلقرلا بايراضحو يقركلا
 قئالا اهينم اًصام قرشم ا باج ى َمظعر أ دادخسر بظر ضملا يع ةليل ب
 , دارس هّضرع ضرالا ل اهسلا صدومعربظو ليلل لوط تماداواهوصرنم
 نم ىانلإب جورحاو نطددالواةحير) بلج ةأرما ترلوو عامر ثالث
 ركونوموسكمو عال سعد نقرو هذيل ادكوا مرج نيرلا بلت قارعلا
 عيماربا هلورلائصح ماشل ايوب اير شع سبور يس ةنيج يي ةنصَملا
 نايكس نى: نمرأ هاش ككولم هس اربع ءرّيكب يون اصح منير رالسلا نب
 ٠ طضفرتكر لع هصاوح قمت امارإو نلكعرلو نيرا هاش تامطالذ بحاص
 نحناكو هيذوملاو العلا بحاصو موُيمل دعو ةييعرلاىلانحاورونإلا
 قوصوم نتياكن أكو هيفوملا نم ةجدر) هاجانب د اهلاص اددصتس خيا
 َءضْم عرببو مرن هوعد لاقف هيرارنز اكل دعمك رحاو هيلا مرفت
 روف اهيورزخاف هنعاس نم ناين هؤوج قشد نيكسب وبرضو هنساه خاف
 «* موتعاش ليتل قيل نما يف هيلااوعتشداونو هليبعامسانينغالاتن
 هعاريئصارلورخكب فلو يل والي دامج يف كل ةواوترح اذ اًرهاولعم
 لاوس ا مايا يمواذؤب ةنصشس يروجتتسم ا هدر بع ئب بطن فض [ريدو
 '[يأكم مومهلو نرسم الع ةيلظع بريه ءلوايبعم عاج ناكو ةسلا نع
 لكقم نينياقل نيرهملا]نسرمإبا ةيدادعج تاكل مم حيو ملسيب نأك
 0 لصوملا حا صرفت ا نبق كو ب دو دوم نيدوعمس نيرلازع ئْون سو
 كو بص د اوجالماع انس اهصنم الد اع نوللا جلوس يضر املا ضييْمص ناك
 ًارادو لاومإلا قر وووالبلا صا ظمجو ترس نابل صولا نئررلاجالصراسح

 هيفلصيول يللا يوبلا عرجخ ادجس وراد يبرم ناكوك لاهل إيتح
 ةنإِمبد يفوسلا «انل ع عل! ل اهارها يجف سبب و هل تاكد اروا
 2 بوي]نينرلا نيس لداعلاك لل | لاتقل د امج غلوم ازد جرَجقن اكو
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 فلس خا نياو هييبا نيرابكمالا كلم تنءا نبوهو يرهريلب ىنيكم ا جور
 ىيكملا ةإرما تناكو شيكا ضوس يرهديكر ايكالا ماواو هيبب| ني سجس الا
 نينا ضملا نيدو عرع بيع كاد ايولماحيفو يرهريكا (ملخرف هسالماح

 طيرفالا كاهرهريكماقاق ءككيم اف كلم ا ناكودب الإ يوسئسرلولا نوكيو
 وبا د وعس نيرغد هرساورعاشلا يريرينل يون اهندو| تسد نيس عبس
 مهأو ماشلا َةَيربيرلو نْزاوه نب ةعصعص نبصاع يرشب لا بوند نمرم ا
 ىشلا] ابو ابدالاوُساعو ماشلإب رو مالا خبر بحاص كلاد ير اس كذب
 ناكت ةنسر ع” ىبرانبوهو ىررج اب عصد فو ةنسردع نالن ئوهو

 هِبأف هبنيع يواديل دادغب مديري اة عانجب ل ث يحب ىايب هيئيع لع
 ةضشللا|ارفو كبرحل عمسورا بصزبإع هفمنو نارملا طرح متايطالا

 عش نابع ناكو اب د انيتعا هزت ناسلل ارهاط ناكو قيل اوج ار لع
 نيرلا حالصو يتمم | و عرببكلاجيارل !هيغدلو عيبه يكزيزولا
 اريشلارباقينف دوور خال عبير يف دادغبب وو رم عصب بهذدوامهرغد

 نيالا و ووش ادسل | مهزعو يصف لو ناتسراملارضاق ع ص
 نيلازعو ئمرا هاشرتتكيو ئيرلا الص نامككولم !ًةشساعل لاينر امسحو
 (مدلالقنو ةيماظتلا ءنيرملإب بتلكاراد ةنفيللا ب [ينووصوك ا بحاص
 وصلا ردع طايرل يف برو هبوشملا طوطلا امس ناجي بلا ةردع

 صا نارنع اجر اخ موب لماء اعط هبذ بيرو تاره اجلا بايرارإبحإلا
 هبئار ل محي ض حبال ايويئرركرلا طايل ايل | دو لكد دْؤنب هذيل ناكو
 هبطالخالا طاير يسم ارح !ئرلا ير طايرلا ف وو هيذوصلال ا
 رهسإو اخر دارغبو !مف هناطايرلاومرح اراد راع بيس نا لاّيِنو

 كراحلاب توقتبنو موصيإ تح نيرج|رباعم يل وأب لادمالا ئمناكو دب
 وح اة رشيف رصاربا قم ياو دزن إو صانأو تنكو هسا ْىِلَخ نيرحأ لكيالو
 هب تسنداو ءَريبح اكركلف نكي ىاصلا ييهارإ تنكر ةحاببسلا ميهويلع
 لاسو هلال طبايرلا ينبام هناينخلب هين ايز يلام دزتيرص انلا غن ناكو
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 رام ةرزع تاكت وبن شدج اق ير( !هلنالثن | نميلا نم ةسسلا نس ةاباَك

 ماثلابوئولا كلذ داري نضسانلاب جوامد كلاشلاوانيل رح الاواجاجا رح اولا
 جالفن ةوعرلا بخاص ناهلسب ناس ينم مو ] تصخ ىدرلكا !سايرد

 ءالمل ١كلت ظرمالاب حاص هنه يارد نوم انصح دب ناكو نصل نمولصاو ماشرلا

 سس ايسو ةفرعب مل تاكو ماسلا نوصحيلإ هرببش َحظقيوذن مشو باغ

 «افاعد »وحن ئيرلار ود مايأ ؛ ماش اي اب ناكوبولتلا بالجتسا ةفزجحو

 لعاوننوف دع اجوبل) كثجبو صصف ناطلل أمل ن نرجو ةنسس قييالث ابلاو

 ناطللا#اصالو فو ةعاط ءطجرملو عدضف نطل لا مزع شو مانركذرفو

 هنأةزيكل يو بياغلاوب 5 دارغلا نع ككيو ينوب وصح ل ءوزعو خيرك 1

 قرلا فيس 1نو| تصف مماقن يعيدعإر قر واندسو اكن اك

 برغل هلو أس اعاوع ناكيلاكب) ادو ايم هيسأو ير اك كل بوطشملا
 مخك ردإسو ئالثلا ثاربملاغرصملا وك كرر !ىلل ماحد «نلببقوف اعاطم

 رانبو نلان سي هس يرغف اضرار اشيش مرا عم

 اطاومبل|ناطللانحانقلطاو قابلا. ن باهر ماطعوانلا نيردعا هس حم
 سئولا ئوسبايناتحاناطللاناقتن اناهلهإ اع ىناوبد دراخلامل (عاو سلبان

 ايما اءلاتنأوناضتسأو ناطلد اا اوكشواملهأ عيتحامقشمد يل اوروع

 هعردالوه ناكولإعإ اءلاتف هيب كيب ديكاوزضو بوطسم ا م نولطتتبإولاف
 ايلاداعلا] اهتمت اوي اونلتخاو كيبلع نوعري هوو فيك هدا عسب »كل
 يلصومزهلا ف تامدادش نييأعلا لانو لاوشرخأ شلبانيف بيوطسسم ان ام
 نايل ينال سر علق يود [نر]حسصت» هراربنضدو يقمالار جل إيف هيلع
 اين »و ئرلازعوتملو مورلا دالي بحامم نوح نبل ياسا نبإ سلف نب

 ةبار هد ابع اربعون ناكل اايرلغ ناهز هيلع مدقر وص 557 اى

 ردو ازخاذ هاحيزو ةليل هالفم افامرغو بصب كيمو امرتن اهون دغليو

 ٌءداضيو هسهاضب ناكدنالعل تسر ابكت الف رسوالنتقف ةيلبع مسالا نيزغالاتن

 دابكتألا جوزتورمالابدا ينال [ئقنس !]تمالم يلع ةئاعالا 2ناطللاطسارر
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 همت تيونواوتفؤنف اصخ ارك ااونطت خيلعز اطل الاوان ةرببسي بكار
 عجسولايف هسفندحاو يور ايكا! كارافن|ولعو ةلتلاْ نزلا عملا
 رابكاللسد اس كم نينالثو سمح تاكوانيما | وسرااومْمَت لاو ميبلا
 اللا ةلؤةمف دزتفرايكتالااجدزورانم لا ناطل لارخانور ليلاس نوم ا برو

 ولا# نازل لاو مص نيرو حار ة با اللواسر اسرافنيرطعيوس هحن نيرو
 ينور ا( شبل اذه كميو مظع ناطلس تاني ناطلل الا ثعب
 او دحأي رزعس يلو لو صو رّرع ك اند عسا دويل اركاسع

 بكر عما اف بضل ء تاايو ناطل لا بضغف فو يرزياارعبلا نم تعلط

 بلال وحرحا خرتلايس هيل اليو هل اجيطعل ان ايكتالاووكاسملا تكرو
 عاصوناطلدا يع طغت ركرخيرلذل جار ةبامالثو ىراف نير شع نوم ا
 عانح اهل لاودحا, جراف ةدايزو فلا ةرشعمخناو دعس مو كيو بالطالاد
 راجكت)انالا 0 !بسانااويض نزلا كةولعا كفوما
 [طلداؤاسودحا ضروب لذ عوسبم ا فرطولا ةدنهمل ا رطب معومحر دا
 نادحارس اهتيماودرشاو جو ةوبخص ة مخي ل زنو نوطالأي اوّيبع سم
 تبلطابو متناو نع اكله ذذ لوغي ناطل ل ايل ار ابكت الا )كت ادور لكي
 قاقنإلا قزم يكيلعو انبلع أعَس ياعلا مفصلا ]م يمن عضررصتنل لصلا
 او يلا هيليمن او واإيل او ملل ض غرمل ايديا يلا ةيلعاسل اوالبلاناولع

 فال منع ٍئاوْملتخاو غصانم بوك نيرطعلا نمبامو نإ م ا يرباب يتبنو عالقلا

 بامان ماسلا ناطللا ماطع اوه الابار خرشلا وكي أزااوضتقنازم

 وفعأ اكن هوّمع ناكو هنعامع]. عاتملا ناطل دا زخاويرلو لاقاوقفتاو طيملا
 اياناطلل !نائواولدو نوبرل مهو اولمو ملكماتلا مهتتبالناطل دا
 الو/داوخاوجتو قييقيوفلا تاوصا توضتنراو ليعلارتخداو سسرزم ا تيبلا يلع
 رع ارا جكئالاراسيو نادل مهن بل اذو ناَهْبْرَملا ط لئنخاو اهظع اسوي ناكو
 يا وص ديو ياعليم تام هدالب بلاط

 و ل|لاطيور ]صن ئئونخ حوملار زعم مان او ب دارحر اليلا ل انضم
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 رس هيلحاسلا البلا يل ارايكنالا جيو س رولا يب اطول عري مر صقيلع
 يلارابكمال الصور هبت تب يلا مليرل اىبراش ملعع ىلخ ماهغ لجأرلاو ىراغلا

 ىرولا2 ناطللا ناكو جيونلا تيب يف داعو سر ئلارهاشو و ببهوغن يب ببيع :

 ماوسار نيم اموو هنحنسو مالس 9 )ريح مخناما لاقو ناببعالاو لماكارواشت

 < ئارلانث كلب نيبلاطم ا ّتسكو ايط و البلا اووط متعْح نان بْن لع مويلاهاو
 ا نالاتازمإل الينابيع ئببالا يبو ابو كيل 5

 10 ا مل 4 0 0 راو

 لطول ئنلإج ات اندصلاب ثجيواعرضس ايكاب ل هاس مل ليل نايو نيكل ١

 يودجو مروشدملا ]خر ضيةفاارجتم اه اودمواوعري يتلا اول هلا
 اوبكر رف لزنب ةعّير همنا دكؤنلاو كيورج ناكر اهت سا ملا عفنو
 5 ورح اح عابصلا علطاإتمانملا فرجيرل اقلك سلا ةليل ناطا لانو مهرس

 احا تنشكئاو ناطا دادس لبر اوياول در كرنعي ناطل لل لاممايرس
 6 تئاكيل ااراب)او حرإصل اطب مارك ن اكنادلل | ناكل مليجر ببسو

 الاقدم لوحئلانويعلا اولافب رش نيإئيمر ابكت إلا م/ لامك س رولا
 رو !امهورشعُوب | ةبامٌنالثل | ةعو م الع ةبامالث موس ويك ئانوطنحتب

 كالللااواتوليسرلا دنس جوت لورواشيب ]ون اش لاول يأ مداعي عال

 :0 اهويصحو ان اباوزخارفاون اكو ايعنيبلاطاولحرماوطر اف انرزاع

 اهرضحو اناا علوتخ عر معو مهي وصون غيث ينجورعلا انناطللاماماف

 عاصي عملت اننا |!ءاوبرساو خبرا كليمر اوسالا ٌةي نوافق لعَبو

 ةمخب]/باوباىلع اطل لا كيل ام نتوُمرلبلا نول لا بيرو نامإلا (لها
 ناطالا تجبو ةملتل ال واركالاو امال لع كلذزعو تهز | يهد عسو

 25 تعالو 7 كلذ يل ء مه (مبْصالِع,نوعبر| وعلم ينيكو هب امص مدع احاهل
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 تا نت

 ريح! لاقن لا عالص لب رريئانر نولا هل اوريو تاما ذو بعسل اوم
 يلامالسالا فيس هبح امو مسهل اهُرْماين تاترصلاب هيلا كعبي ناكر ىسلا
 لاق رجاح كيلايل ياشرخلا للانن يياوج صتتسدو هدوعب هيلا اج نيلا

 ماّسنيبئنو ملاوماذخايودكسو هنيبوم ا نياكة نفر برزتن لاميعابو
 يللاوطنال انو هييبدوهو نع نم مالسالان بس ماد كلذ كل تعارذو

 ميسيلع سإإس سال وسر تيبزه)امدو سا ناريجامد جب عبرا ازه
 ناو ناب حوننازهاول او سان ساو نكنلا تن كسور مص هتانو تاكو
 عوبتلاحيوِغاشلا ورب ىسرزت كج لوو ةرشعلا جيف قالخالا يس
 جز دو هبامسمح و رواملاو مساثلا ةْسْلا هروح يلا ررص

 ةروئيراملا نيلاغواعن نس رلاركد فر داقلاررع بلا دم يرجو لولا
 فدو ايا هفيلفلل اة بوت نع يزوج ا نب حرشلاويا حلل لح يلو الا داج
 !تحرينو مدجوبو لا مالك ايواصخ نوال ةيبام باتف ركل
 هريضتتو ى شوب بة نومهم بلت ْخناكو جاح اري يكس اط هفيلخ ا رسبح
 هلقضان شوب ىنعربكو ئيرلاعالص باهي هرإ هيكل لل مِنو لانقلاب
 تاكا ضرر بخو ء هل حلطبرإ نيس ماقا كبجب نبَح حا عاننلا تع
 يع ع مجالس رسميا بكرت ناطال !نايودتلبوم اة بون
 موي بفزنيرايكلالا ناكوابدلال اوما بم هنِظعْء داو ميظعقلخ ىسيبلب
 نميبرت مهفرايحتال علو بيزا اودجبال قو عرزجب ناطللا ثحْبم
 اسح ا هلام اماولرن اوراس ل حار ىلإ. نيذ جربرسر اذ ىلا يت هيينداصلا لن

 هس اي سريحسلا تن وراع مو عجتلا يف دهب مهسبكور اكنالا اجو
 املا ل بح انو جف لا يلام ارجل ئماونق اسس مالسالا عيل اشرب نير تناكو
 املا نيعلا نيوربيسا باء قيإ اواي شم لاغبل بو ىو ارسم
 هيساللراملاوماىبرلا كل ٌملْماَملا ذءناكو اشم بايلا يور اني د نلأ
 غلب نما داج ةرشكىء اس خياصلا] يا عرملا د اعو سيد عاف
 اومّرع خيم الاديب كلدلصحال و هددرالا لاقو عيب يب فس اذ ناطلل ا
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 شيز اهامسوةنب ١ اهرلو اذ كووس ترب نب ا طح قشسرب عون ف ناو
 نيليجمسا دل لابن هامحله نع اهوزن كحلب الم ةريعص ينو يماعلا تامر
 ننؤنو نْر بكن يرشع نو (جورت بصستسصل» سعت ام مضارعل ١
 نلظو نومسانب ىدرتب اهونفرو دادغب اناو ةباَمَكنيعبراو ثالث نسف

 ٍلاَهن ساجر هامح اضاع .وهر صامل نابو دالوارلوللو اركذارإو مسقلا|با

 نيتلورلا# اشو بعلم ارباكا نمر ريح نب ٍن اب يالي دأ تس صح مد

 عس ناجلسريبشو نايلي يلام ع انئيرصرلاو وهو ةبيحالصلاو ةيرونلا
 طغضرإع يا نعلارفزمتل ن المسسع بارز اش يرلاوهو !لكه رو حناطللا
 نداف بطي اربملا بلطي نايل ضرمس رولا ا نال ارعص الو سرفلا
 اههنفرذ بلح يف لمحو # يذرخ اواي بخابخب ينونْمراش ناطلسا هل
 ىحاص ئرلاجالم تح نب نيجالن ير ندع ماسح ون سحمي و
 ع معي نلبس |داوج ايار ااه ناكو ماسلا تس |ربس)و سلب اذ

 هيجاواب ناطلد اهتم ناءاسب نيرلا8 للص ةامو نيبو هنجبو قشسرب ناضير
 ره اظب هييوعلإب هترلاواهن اشن | يللا نف دو دحارت موني مننخا باو
 هدد ارصد ,يساوزيرل اوال صرع و ضيافلا ني وفصل إف ون اسس ببر قشسد
 كمال كي مل يارف لاملإب باو قس و كرد ناماث ناطل ل١ مدحرف ناكر
 ٍَقدلِإَو ناطلداو ايراد حيرملالزن الذ انيسا اني د َءَمْثاعاجشس ناكو زونسا
 ناكواولجزذ ركع مونشرابل ار هاظيإ اعرضو امظعادأوس قشمد لها عمج
 وار يبس ةّييننعلاب يندورلو ءل نب تالحكيلا مل هكالما بنكو فرم اوبك
 فلي اش وح افون يصح يبو يفصلا رهيب مويلا بعبو ببر يف هب
 هنيب ةينباوراملا برب ناكو هعزنو ىيومانلاربإلاو ةيصم اد ابدل درب مهل
 باج ائئلانءسيرملاوب يبقالام ناطل ل اداطعاو هلهاو ناطل ل !ططوقفلف ىزح
 نجبو هنيب ةياقنْل ا كازام ف امنا لمد زنم نتزلا ركن ايه قناشملا
 وين ماشب ال ناكو مه ةرزكيو ع هرغلبو هنيكحب نب ئيرلا نيزو فوداصلان باو هلبانكل

 25 لكطقو موصد ناكوءان اذرفو عماش لارزع لمرم الئع جرح او ياكل يشب
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 يلعزاطلد ا ضرع س الا ضر عالم ملنز ىباوع خْلو مراسل ثيحلرعاشل ا نييينعنب

 ةئكبريزولاوه شعا,باكوه عرعا ان اطلس هامل اوه ىببلا لاق دالبلا نم هيفن
 داو راعش | لاقوئينع نبات
 «  ه« ربظ هنص سائلا يزرلاز الخانه ه مل تتنيبش قفولااولانه ه

 ه 0 هرمعربؤ مالسالملا هاعدابو ه هبغزهض مرا نيد لمي نيكه 6 ؟
 ةزجاوح ةبودالاو ةيرشالا ىرع ئم مويا .و يما ار تملا دوعب دوم ا ناكو
 منو ناطللا اياظحٌم تناكو كوجاعل لاَ هل هيرب ناطللا جرو ماهما
 لصيإ وشو عياج قذوم الون خيطم اريل !اولجا [سررع هليل ملاقو امهلظعإز اهجابم
 دعاطواعسلامَم هاكئاحاباع يسون اوبلطو ىاكناحلا ةبذوصربل اهي حلا

 قيخعلاراد ئناطلل جطبعرّرساو ف اصسيعلل هان اح ا لا لخزو ماقو
 ناطلدا (يطحعبربورعلا كازو هكا با ةريّبككا ةوالخ او فاهم زضحاو

 (نااولعايو نوصقرير هو مبذوصل ار يعوهو ل دل لوطن اف قسَحلا راوي ا
 متل شب | هيضوملل) يف يبااوها  ناكالف مرعب ان اي دطسان هسرع ةليل
 بضغيش ناطللا غلي عال او ناطل ل !ةْيِر ابحيلع برع ةليلل !لدرلا

 لبو جابصلاي ا هدساوالل اقف يب ناوولاسو اور رّنعاو عج ديلا اواي 5
 هقشرب لوالي سر ف تنامو تان هيبرتتوازهو ع مال انخ ناطللا
 جوز نشا تاما عروج هنجوزراددزع قنرطلا:يراإع نوبسانب نفدو
 توالوهروحراررموبلا فن مو ةيزنءل تكتبو ارييس بنج ا تب ]راد
 هربأع عصا هح اص تناكو ةْيِفاب نوح كراكو ةبيأمتو ثالث سيف ماسلا

 هزمجن نيا هساو ءامح ضاق حفل |وب ايصال اي مس نازحصف 20

 صار يؤهل فيضير انل| ورد لني الاه اءاوحالضافن اكنيسكل ب
 اركو مب رلا الص ناكر هذاض|والأوباكإئمامجرحا عّمجا امو ماحلا و
 ملل وفي صامل ايلا ل ران هامعزأتجا لد احل ن ]يخلو نيرلا قبول داملا
 هكاوتلا ى لزج فو ماههل امل افا زعرخ ان هالحال مول ماتا رززا
 ع ئِرلا حالص | دحارب جمب ن اعاعوب اوحاو هاذكأم تاوالخلاو طالاو
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 أهيم صْمنا نموا اهيارم نمل نوهاىردالوا رْرْم نأ هساو لاضو |ر ارح لع

 كيال زرذلاواذاب نيب نهو ام لع يرجام اريل يرجالاو امرا اولا لج
 اهيلخزم ان اب لع غزملا ل وزشي ويدل هيو تشن اهيبازتخناو يعتزل لتنح

 ناطللا ور نسل مب اونززهاو | هوبدزس نوم ل اهع|ايوبكى شب ناكو

 5 العلا باج ام هتخإب هجوزي نال اعلا لمرض عيرايكلالاثعيو بحتبو كيب

 جما بضغ الاول بد يف ل خدو ل دامل صن نا اولا مالا وتمواو وعنه اذ

 تيل داعلاب عمجيز إيكلالا ناكر اسم /ةركدامولسلاح لا تن تننر ابك 11

 نيردالل ومب ناطلللاي ارايكن الا ثحبو يالا س دعب رح ن اكو ابدابنيو

 قدلا حان ىلا درالا مطاف نسنرراب اامعنران ترويلعلا بيلصو سيلا

 ٠ ىلع ا يبن يرسدنا كريسوهام انرنم لتساوب سرفلا اما ناطللا لاك

 توبلصلا يلص اراؤ نم لزننناروستيبالن كمال عكد لتي يلع سس أ
 ماسالا ايجار :ىلسملال اهب طرت نازوبجي الذ ةنمظع مره انرزع هكالمت
 هقول 0ر6 نايل جير لن هانا امنالا لاف هس ىف و ارم

 دامو حانجا) نحهصلالتننااذاف كلذ رحب مونيب برم ا خفي او عج اذ١

 1: هنبصخع ظيزخاو عملا ىذيفإ تلا انادللا علطو هلمرلا ىلإ علا

 اونثلاو ءاّضلاو هدانحإو ه]مإو مز انكالم ه دالو اووه خراج ا نعني عوُسو

 هناريعزر ةماقابا ناقلات الزع اكتبو سائر قال اوإ لملاو

 رع بسوار نياق نبنيرلاو ع يوو قشر اضف نع نررصع نب
 2 اا ناك او منج اهنلخا ارم ئُس داصُم نه نور صع يأ ْن

 :0  مهتنيارمو مال ةلاعيو بروما عساس دكْبلاو كيل ايل )و لوبزح ا دان نس

 ا اطدادفب نم ىانلب اسس ميدو هلزع رز ناقل لوو

 ايناضدز اكو قفوم اب بفليو بيبطلا نإطبلا نرعس |يفَرن امو إسصم
 اما داوج ةرشعلا مك الخال[ سح ةريرل زيززع ناكو ناطم د ار يولع محا

 قيم أ ييص هبصحرف ناكو ماو ح ضب ناطل ل ارزع ى انلل اصمت

 :5 ضفببو تيبلا ها بج قفومل ان اكو ريلا زحام ءروصلا نحر اكورمم ميسا
 0203 هيفا



 كسلا ةابلاويوعلا عغروو هنببج ضننو هسار مطل هنا لانو اوبوش اهب يكبن
 مول نابع رع ناك الواوعربالاصنئا مجيب ىك رج موك هزم نس اللا لمد و

 سيرافلاب وبلا طرا امظع اكلم ناكور ايكن الا ممدْسو اع زم حرملا جر دحالا
 خشاللاون اهو بضم/ وهن ءاولزتف م داوز مب مهعسمر حبلا يف كأم او لجارلاو
 هسيبنزفلا رابكتالاو ويلحاسلا حن زذلايف يوعح ساو قيبصلا كام !ماسنأ
 كرجو م[م]عاج ناطل لاو هخاسلاين مبوبط باتا تسلا دلواوطسولا
 اسيراف ناكو ناها لاو كوا ل يوطل!راب) هيف بضمل اوعي ع ل نق موني
 2 لنانف راجتنبو صاانل!بضب ناكو دتدحللا طرا ءوشع هشولذف الع
 ناطلل نزحت هولتشن مسن ميرطتننم هنامج غرزملا إف اهينع الانف م ويل كدذ
 ئبلازيسلد اعلا ندا عانجارايكتال بلطو ةليوس ف شم لامن فدو هيلع
 («ماودرملماسا عيزما ضل انييحانار ابيك لا للامور دعاو لكابكرو
 :تهئرركد ناطللا عّمِحا حل دامل)لاطف ني ملا ا داوتفحاومدخا ام

 ناطللا مو بص لع جيرملا عسا نابعشي دع عيار تيسلا موي ناكال فؤوسرأ

 ناتو وئاركسعووهلاز ايفو ل املا تبن نيد م اسزخاج عنزياو لكاسع
 ناطلل اهبل دوعسنينيلازعرلو ئرلا يطلع هبتلو هاش مرح مور :

 فوسر !ناطيس الولف نيإ ما زاسع مهيلع تراع مسريبعسلا كلل اكاد
 يرلا حالم نما بسسصل انو هلبذ ب يرانلا نرمجيركذ و تونى مهبل
 يقارلا اولا كر فو راف ىلا |ون اكو ]بوم اركسعف عجرو ىبل | كلذ ب
 قياماو ناطللارعزمرس |ام لات نب امل ارب نحل |سجل و أ رضاح ناتو دادس نم
 مهنءاصزيإ ل ايلز ان يارا ومخحت ءنابؤكو ةنق|ورمالعاو لادر زؤبسب
 عجارتت' يبل اركأسلا تنا اتي اندبلط يس انا ٠هاراإ بلطف نقرر ممصرحو
 راجل يتف هنا ييرانل نب لوم أساو تءامح نيتيرملا نيو مةتلزتسيلاغبنلا
 افلاويبالث توِس!ميب مبدع تخلب ام جيرخلا نافانلا نيجنراو نلا "بام
 نإلنكز ]حرم لد الئفو ابجيردا نوشح مست يئاذلا ص اذ
 ناطلد اوكف ضي ةلمالا عجاف نالقس عل زتف نوسرانم نا طل ل اراسو

 ٍش



 هبخأ | عهللا نزع د يلع نزحزف هنا انمانظ جيؤعن نرلارفطم اننا داعلا ل فو

 ضيئؤلاو هبابساو دلاوماةزايجبازعلا زعل ونعشم هباذاو ينص انبيجاتساك
 ناره نع لوو لير هنم لطي ناطلل يل انيرلارفطن] ام هباككو هلامعيطع
 عاملا من ساو يتسلل انه يل يرابحاص يل |باّكمل اسر كاذ يل بأن اهرل او
 ٠ غيل شارع ءيرشلا]ليتسا [ينوونا ضو زونامل ا ووباسل اوس
 تابإ,رلاو قينج ان ااوبصدو وان احرفلاطو حالا د اج مراصلل
 جيرملا ناو حارج اي ئكاو لاتقلاو بختلاوربرسلا م نوإى ال يورغالسلاو
 نياسملان الوب ارو ئم نولباهبو ار بسيباويسب هنومزْمب بارت مالتاوعنصنن
 اهلي امللراصم هوترسولتلا اذهاولخم مم ابإب هو مهقيجانمو مد]ربلاوفرحأ
 ٠ لامالابل ل ا/ وب ايو ار جعدت نواب ناطل لالا اوعزهأ ب انكاجو طيبا ا
 حومج اوعي لَمْنرُم ناكمناكك لو دس اربخ ناطل لا لع هرب ملغ ملستلاو

 ربلا نممونلإٍاع جاه فلاتر صيو بلجو قشندوو سرولاو |حاسلا جالس
 قداتئ از انربا بام يؤيد تفك يمدازئ امال امم رطبل نس نول اور جد
 مولراكأمو هوَمْم] ب[ و ان درع ق اوس مهو هلا عهد حب ءروسل اكول ادرل او

 دع ميما هالعاباذإو اهرسإيركاسعلاو بكررق ناطل لاو بحررشع عباس جلا
 ةعلئلا لع علطو مع ةصبص خيرشلا اسوربإللا تو طعيإع تربظرن
 انلاهب ناكئساورساو اعاوظط دو مالعالاب علربإلاولمو ماج ةئ داب عرضا
 ينلاورانيد نلاوتبام الها ءاوورقرف كلل بف زباكو ليف نايام عيميلع
 بلو ملهاو ملاوماب نيم اس نإ كى نياعبب نم عر يو توبلصلا بيطوريبسا
 ه0 حان اب اوحفاو ىراسالاو لاه ابيل اول جيرمل ا لافم مرجان اطنلا
 هيي 200
 اع نم يزول بو بج رع عباس ترسل موب اكاد لاح ا فق نو ايدياب

 كايه لا نيزثوم نيم ى ااومحاو ةببصاصلاو ناسيك نب جرم ا طسواونثوو
 لزنذ مولمقتائعطوابرطدصاو لمرة لج مويلعاولحو لم فلا ةننيزعافراوناكو
 :< ئاطلدا اوربخاو اود امم منع مدجبل مداوعنميباماولوبارو مروره امشي نيمسم ا
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 لغرف يعل لعل سرب ناكو هيرخج#و دنس كويعب يومل ا يشنلا هلل انين لجر دارذ
 تناورعلايف تحن نحن سانتا ركل ول انف طبل م بعزل اراد :ثكرب ايوب
 ريع قركلا فريم لاو بري نيب يككو هنيلشلا لعل رد ءصضومازهامازنف
 يلا هيفوصل لابي نم قرنر) بود هيلو حرخأق هيلصير ماو هزيل لم بعضم

 هوبلصو لهم ننكر فصا ف وعد لات هوبلصيل غرشمح هلاوبصنر هبحرلا :
 قوص[ شاى اعلا نمل ركل تامرتد هريلشت ل اًممقيِل ادع نم مو أخ أجل

 هل ل اتنث مانم ا ساملا ضعي غركلا يادو دارغبس وباين ناوساجتبالاماي | قبو
 ماما )اني عيرجامب تينور جلا, كمن برين يب ينكوا لات كب وها همام
 فون بدوا كك هي هسا| بس غاولمفئرلائ رس او يانكيف تقام

 و ناحيرد|طيفؤخس ادق ن اكناولبلازعا قاعلا يحاص كباتا نكرلا نبل زق ٠١
 تيافزاركسوهو ةلب ماناكت ان اتساف ناكو فو لهحلا| حط يصرح ينلاوصو
 ديب ل عزب دوعس فون دس بدر هدجوز نونا كلت واهو برم
 ربو بامور عج هنسرلو طئمائلا بيدالار اكضلأر دأت ني]ةئلاويا هسا

 قيلأوجلان نع ةئللا منو نحصنو دبر بأم مو ادسح اطنخ كو بدال

 4 ل لسع

 « م يازتباشفل ارب شوجو ه انضردرمب وسم ااولوافاواوت» ٠
 م 0« دصاةئزورصتب(ةرءاشو هممّبحاننذلإب ٌيالسدانوو ٠

 يا برح بابب نق دو ىو اخ قوبو خد ناكو ع يجو ع اتسرأم اى ضاق ع مس
 ونيل فوبقلو ل را بحاصنيكبكب نييلعنزي سوي فون سس در 20

 2ضرت هبوزخ الع ةسسلا زه يف ناطل ل ارنع ناكئرلا نير كول رهط ونحا

 رفظم ءؤحأ ءدذع ناكو هنري ماقال ىصانلا يلا هر وزخلائماخيراو ناصر
 كلو نارادانيرلارفظمواعثربطو نامئاسواقس هنأ لاق صر نيدلا

 هبحأص اكعنال يبو يلع ُنْرُه ناطلدا غلبو هبلع فسانالو وزو زكر ف دام
 عتبرخعو رزابشو دمع ناو يلع ولم ا نحو هيعادو نكاشو اصبر 7
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 لانف اولس انف اوناكت وريد إلها نم يراضد [يم ]مو خييبكم طب ناطلسا مل بيرن

 ذر يرملا مولا جرن كلذاولصنن رمل ئيرصاق اكهسطبل العن ابطلااوعُير'
 هسطنان ارو اولاقف الاولادحب هوسْرَحا طوول امر ليل نيد صا أن اول امم يفاوسلا
 ربكو انيملااولخدودلبلا لا عولملا و درف مهنعاوبهزترلبلا نعاهدر يرخا
 امتنع ل خر همم هنأ درعا هنئاف نامالا كلم ني اماو امارا اوراتماو نولم ا

 وهو هيف تاخر روسلا نين ازا ةليوط ةيفربمظعس)ر اهل و ساء ١ ىنورلا

 يفحزو ن اراب بلقناروسلا بلق اودارا اذا يوط موطرخ اعل ةسلبن ل عو

 دالي ادوصلا هينفشلاركاسملا تبلطو كلذ عيبج يول اقرحاف ناندلا عربي
 راخجاميرلا داع ام اناّسشلا نايز يلا ارمصا هلال عنهن ناطلل ا لاتن

 , ليش ناطلل العله دول دعرلا نعرصاف ع ريزجل بحاص هاشيرجساماو ماقاغ
 هنسامالكه لوا يفر هيد لوب اراك )رو ناطلل ا كو ةئعاس ئبراسو ب

 .٠ هدافتسااءيرعش نيلن ه هببري مس عاض نم ه 3

 نيا يل اهل لامن قيف بع نع نيرلا قت هيفلئراسو تنتسب ملو باذكلا ارت
 يصاي عجلان امارّمسنيرلا تن ناكو عجرااملاقف عحر]لاممو نمل حاف
 7 تكتتيمل هنعافعن ناطللانيرلاقنتلاسو يرن ]روبقم نوحرالاو

 هبرجتسس اب انكب يعل اوبما سوم اربع نب نسوي نب ب ؤفحب يف! ناطلل ا

 رونسدرتاسعلا ناطل دلو طعاذ انشمل الهم خدع رض نب نير وسب يلع
 ةعامج اجد رروتستساو نامالا كلم ننام زنكجل يذيفور بسس رشي ماقاو

 خيزفلا بكاس هب تطانحاذ ليان لاش يف ع.رخرككوا نيد حم نيرلا ل امج مهنم
 .. مدقملا ميلا |هيريبلكا مدري فرالا يرب عضاام لان نامالا م يلعاوضرعر
 لس يرينو ار غفردبلاو هإناو هسنن لاو هتناعو نيب دخاذريبكلا
 نير الا نيس كام صحي ندو ناماليديدشس اصح دعب كبوثنلا نيرلا جالس
 دارخب نم سائل ايوة ذالحلا يعد | يزل وكول لا ىسم عرلول امد اطعاو اعنس
 نيديّصلاربع هساو يف وسلا مين ينحرككايفن|يندو | تسصت نيكشاط
 :: ناكو ارياهالقاعاعرو ناكو بهل ار ارب دادغبب هففش ناك ازرل اربع
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 عض ويدعبو ينع نالدل عاربالاب قيرحلا ياي نسن نا اوريمشاى انلل لاف اموي
 اخنو ءاقيلاكناطل لا ةمزخ يلا راح جحا سيكي نيرلاد معلمو عاوبألا قيرح نم
 زعم ةنمزخ شىشمو ناطل لالي نيدلاد امع]هزنن هنهخيلا ناطل د اويراسو

 فلام ناطلل ١ ىل ميو ميلا ن اطل ل !لمدو هتضوءرز ناطل ل !ىبلام
 ةرسيملا يرطيف هلزياو يلع يسب سلال بايثلا ل طسبو هلْ مدهيرح ام
 مين يطسط تملا جلخ نامالا كلم حتت ةزسلا نه قررا ماكأك له تررح

 ريب طسملا كلم مهن خخ هجروا نماواج لا ياسو نالسر هيلف نب دالب يلا
 نيا دال كلو نوبلصلا يبلصو ىلا ملخنالاانيبح ام ننعم ىنغالاولانم
 يللا بكو مّيمملاسيإا جاتحاف ةداط مه دل كبري نالسر هل الر اوظ داع

 طفرف مماوربو |يولام وم عمور نيبلاطاوراسو مهلا دتعب ناطلسلا
 قننراميوطم از خاواوككمو ه هوزخا|ور اعاذا مب أمهنس انطمحالس نم اوك

 داراث مورو يشأ ةنألة علت نوبل نب مهنبم) نسور طرب يل ااولصوو

 وعس تفل عش الاول انو هوعبس | درداي نو ام ناكو سيسر طرب يت جي نا كاملا
 هزلاءراويلا واف هببسو هلال ماو ماقاميج ا هنزخاف هيف عجضرب ]ل اون
 ثامالو ىْولاف اهونغر يل ماله ءاهجو ليف هول تاو نبت ناك
 ميوتلا هزيزخاتف ميلا نولي اوناكو ءتيربكاحا هل اكن عدل و ل اوملخ ا
 ئاوملاوما عضبل معلتلا هل جن اىشربال اسولف طبع ريكا طن ال ضدو

 بل | ءوصقنتب ]وا هسانط كلر يل  هباجاك بخ شربلا ب ناكو
 ولوسا|بجلا ]ها لهو سلب |رط فار اس م عيج |وسبوبلا رخام داعام نظ اكناكو

 اكعيبااوزاسوامايااوماداوويسبر فن الا سلب طاولصو امض ماوههنو هيلع
 ناطللا طيننعب :ينيطتط سلال وسر ]هوم مماووشجتساو خيردالا موبتملم
 ةيِريِطْسْطسْمِب ناطل لاورنيلحلا بطخ هّناو ناطل لاير صن اكو مورلا نع
 زال لءاطعاو عايل اماؤفأ برن ناطل داوم اكيرابطا تمظتناو
 الراهوبض كابس كل رعب عيرفل از ؤتحا در ابحالادزنذ ميابعإ ةيروبطلاو
 وبما ةلفاوكس نسم ]رف ثجيو ىادلا حنتشساذ[بف عّقو عياساج ا ان هاماسملا
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 لسووْسرب ط |. هببص امع يلع قيضو بوطلاراصولل مهد نامالاب نوبر| فيقس
 موينو ناطللد إل ع زْيمالس الاركاسملا تزفرم ثلا نه ودوصوماوضمو

 < درس نييولعلا غن ئرل ارت ةنبلغل لوس مرتو حيرنلا امل يلع مزهو
 د اجهبلا ضن ترابي و قل زبر ثعد عيئوتو طف ا هع ازسج معدو نبيل

 ذاعضاو ازه لس رت ادحاو مون مانا لاهو ناطل دلع ىشم هنيلخ الع
 ةازغللطننلا غاب يباع ا ضمب يلمراش اف عيجاءيلع >رورطضماناامو
 هير دعي هنميف |)هعرصاعلا هدا جرب صصص انو عي لا درو نغان
 قبرح كببرح ضورعأ | ثسير انس و ىلا ىلا طاب د ىلع حيزفلا م افهب مود
 رشبلا ولج اهوسبلاو رح او بشل نرج)ويائرالث جيرفالا ناك اربابا
 ج.اربالا اوبحم اع قرنخاوط ورانا ميم منال رح او ل اء هائنسملا
 مجرب لغي مر ]بل لع تفرش او لابجلا لاشما تلت اًروسلا يل !!علارام
 ناطللا ئ بو منيب [يجد فو رلمل !ّيم نول اسال ل

 هرلا نوفا رزلاع ايرواوررنب [شرلبلايلا لوصولا اور يزن جاوركاسعلاو
 ى احلا ملل ايؤشمد باش |وعب ناوى عنف خي لف طننل اردلبلا
 ىل ازور وزف ثالث امهف قيرح او طغنل اء اذراع ناكو م ناوبرل يف ءل سيل
 رق ل اعف تنانر عانصلازبرق لافو هرسنن او اهيينجتوإ بصت | رشف ارا
 هس اهب ىمرا نو [ضي امو ايس كوبرا امو يل |خن هس ]رود تابع
 ول بن م كاذ ازضيامؤم] ف لائم موسالحاو ينبسح اوإلاو تعفن ناذ

 انلار يف اذلاب كلذ لعن هيف نب قزح اذ عرب ب غدحأو قرف امر يم لا
 كرطدامإلاو شوف حرف كاسعلا!!وربو ناطلل ا عيني ىلااوريكت
 رئيصلإد ناكو لان سازه كمئمانا لافزو اببش [تزخار[ هل اومالاو لذا
 داك | كعنجاإر وو يسعد لوا جر سن يرعل اول موي

 «* باطن ولاعب نا قبرحلاةروص يو يام الث سؤ بلح
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 اهيرع ةلسلابت التو بيصنؤو وا عرب نم تزخاو هريس بع رمال سلا مالحالا

 نيرو اهلا شد د نن يَا عومرب وصلا نك سنعو بيرق .خامو هدأ ئدرضد
 عارحم اررعزبيشأم اهبزكدو نيرعوم ا برقي اهبزد مداح ا/ )هاذ هداو
 مسبيز وت يل اىضوملا كيبل مالسإب مالس الاد اعو يرمح از ابعالاو يونبسلا
 يئعملا اره الوصف اهلاوكو رو هسيس ايل ايوقملا س وباتيب عجرو

 افروتنامخير وم صوم وعملا نال لاراس نابعس وو ست
 اهلرسإو |ميناوجنماعي طبر جاو دنيفسلا لير ملا وهو ةنيصح ةنيرم
 امراحاعا نس اكو سكر اهو جاوب حبس هبي دحأو ناك نمالاوبلا ب قيرط
 فنا طلال ماق او ريرعلا نيؤعاس اوريولاب ناك عيجب وبل ايوظن ادنو
 هليل [فعلوطص)ا نامل اير جلاوربلا ي ملت انف لمع سبل وطص الا
 ناطللارخ انذرتل اي مسن موضعت يعرو بكا ١ اوزخ اذ يرملا سك
 تاولثو اهلاوخ ارم اهوكيوبا دل جات و ارضهم يلا ]هدرو لاوغس جسمي
 يلع باتعلاب ةيوعس كرت لاسر هعسناكوممزكاو ن اطل هانا
 ناكوريشرلاب بلر جحش وبل زي لجالم ع هفيلقلل نا اهيمس ياسا
 ازهرللنفو نيرلا عالصم ل قبإو ماشلا يف |جرخت هب هديب ال ادضبب أييبص
 :ءامهحو نون املأ و هس داسلا ةسلا © طئسو هوبكت يب نم

 رفهيصوهو هاش )لبر عطناطلل | نب نالسر بل الذ عه ا عباس بو
 كف ادو مقبإك اوفع بلطي هنأكرو برس فيس نيبو نتكميلعو
 راد هلزنإو هضيلخلا هل قزرو دارخب هاو مف ةيتنعلا ىو يقؤملا بايب
 ضايو هبيباميارجزعوفعو هلزن نحاو ءسزكاو نزخ ب اقيراطعلا نب
 هدوطو دطللا نمل هيلع علخو عرججلا بإ يلا ءاعرتساو سنوي إب
 1 اسس ودجر صن يلريعلا يوب عياحاو بعجذ نم قوطب
 كتل اد :نيلغلا خب بص يذو ريت كراصحرمب هيثرهلل ةئلت هيل ا
 اطللا ترحام|و هورل تيباعل لاغيو يولعلا ريشا هنب) مف برو

 ريل ترغايجور قو ةببوزخلا عطب ] وهو كلذ ةسسلا نه نات
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 ببآللاناكرقو ماسالا د انج او ناعاما ضماول نت نماحتمم ملت دال ل مذخلل أيمس نال
 هش ام فيكو ناو تكلا مابي قرصاوهو فيبسلاذاوبا ناذ مال سلال يلع مهرع
 رولا كرد رفخإب مب اصعلا ضير اش | ثبجرريموب يراسالا ْْيرْمِب ةيضنلا نه
 ولمس تن درجال رص يعالأ يارلا كلر رصامو باقرلا برضيد اس)ميضمبر

 م ضانلا ناكو نيكرشملايرربب موياولعم /ن يم ان من وعسر ساو نوعبسر ما
 [اكسكين ا بايه ١د اجلا ناطلل رمان جذل |!زعرضيجرل اضيرم قشسرب لصاقلا
 رجا تاحلاصلااول مو كساوسس) ئزلا سارعو هلو ف بكت خذلابدارؤبيلا
 مسلربيلوم) يضنرا يزلا مريبد م) نشكيلو مف نم نزلا ناسا |/نيرالا ب
 راو فالغتسا/ارعو يح اصلا هدابصلز ميا كرل )هدد مهمل أنما مل وحر عين نم
 ,. فالحل زهيزبزعلاناوبرلا ناطلسعخر فالخلا ووكر شل الها بحول ل هام
 ماهخلا مداحلانهه لل ضلاو انسالازخفلا اًرهرخد اوف اخ ارحب هب سال ل ردو

 ةنضام انكر ان ضمنا نام هي انيص| صخاو هب !بلوا صلخار خو قوبنلا
 كذاخيو مسإ ارز نصاقنو يحزن ت اوفو مريب ةرسحإء بل اكل نوزملاو
 ةشحو لودو سضئلا ل ناولر معشن قدح يزل ارح ا نذ مال كولم هنع
 ,, مملاملا كلو ىسال داحام هموبزع ل مبجو ىنن الاب مالبسإل) س هيؤرفكلا
 موي ءلهاءرخاو ىسمثلاوبلصملا دابعو ىسفلاو كرطبلا دعب هينففلاو
 دتورحا س اوه زها تيلملاب لومي ن اكس وو حالا موب ها نم ةمج ا
 يل !هيرفلا ءككم نوحام عيبو سلب ]طيف امدرارلا يس سإربإر مداه م
 اوشعو بلا سايل عزنو و يزيوم ازيئيكابلاوعومرب غوصلا ننضو ىسلباذ
 ر, كدب إم علطو هراد يلا هم بيبرخع مالسالا جرو قيببسح ا بان ةضاؤإل
 تيباو ىسرؤتل ام مبلع تناكابيإ | نسرؤم |ضرالا تداعو هرارسرم

 رويبم ايفو سيدرعنلا جانسو يرسلا ع ابص تراسف [و رف واخ ا
 مو زوبزوملا نوفطصملا هيلا رو اونو نورعبالا هد ُس نوضُْم الا يكعالا

 باو لال امو نيهطصم لا ل وذرب نورسنوم ا 2 رو ئبوهجبسلا[بيربسوئانلا

 رو تعدرو لش هبذمإ سدا عجاف نيإى ا ةعامج شو الهاو بجرم ءلهال
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 تيضرل اف ععاول !كزيع بهزنزو ىزيلا هيد هلاولارت نويضملان و هر

 دوهلا بإ.ئم هيبلاهسيلا لفت الو) هيرع يلع زنزف ناكو يبغا وهف نا
 لام يؤزاطملاب انوحتسد اكو يرفلا خان املا امص سو ميوارل !جوبيلا

 ةلاوينج انما يلع بصنذ هيرزلاو اه لاربعانل نينبيلع ميزياس مل طرلاو
 نإلا)اوارالناريرشالاتعسلالتاقوروسلا.نوءانتلا قلمنو لاثثلا :

 مرعإ طبق نادال اوحاصف ناك خاراومنباو موبي |يطئغس ميلع| ورب ظرف
 انك عوس مهيرارذو مااوماو موش. اوجرججن لعمال رتتساو لانتقلا
 زن قاما ؤعووبزان د قرُسع مونسرحاو لكي دوب نارعب عإلسلاو هيربرح ا
 نذكم سرع سو اي د لفطلا نعوريز اند ةىيرا يصل نع ورب اند
 يزل هنمزخؤنو قيلق د ماقالا يراضل! نمد ارا نمو ك]مساقيفر

 دنع موبرليل اول اهرب نآاما اونيعو ةمامتل |مهيري|يزخاو
 نيس ذ !يلع جيرعلا ال ينس | ناك جروحملا ةلبل بجر نرشع عباس
 هزه ف خذو ةبامعبراو نيدشنو يرحا سيف صورها مناك نس
 ابا عر رؤصلان اطل ل! خد َباممونين اهو ثالت سس خو نسل

 نابلصلا سلو اهندروصلا بو كبروهودتيفب ل ض)يتو هرواملإب
 اهنا ومالا فرفو يعن | يسملا اهرمعوهبوارل اراد نرحاو

 هيفوصلاو [فتلاو علا هر انرد نلا ةراش البو اِمْس تناوو خيرفل/ئم
 انجل اويكنم همامع نالا ردع اع اهي خذلا اود دعي ضحرت ناك
 يف يرل رنيم ناطل داركؤف ءراطتل لع نإيعالا سده امج واظنو

 هن) ل ضانلا سم اذ اب جر ف سيولا عونؤد ار كيير فص فيسلا رابط:
 ةاضنلاضاقويرلايكر نياو هباطشلل ءاطعام بيغل ا ناطلل !سازشنا
 ىوملا تيبلاب بطخنيرلا عالطن هلبذ كبير انا بسسس اززو اشرب
 جيرملا م كحد نيم ارا !ئمَىلا البنت امناطلل اوملَجو هس ع روهو
 عسر تلو بنسى كراهب ناهوروصيل ملسوائيىننولا+ اوناكئيدلا
 روم امهنجا نايرومإلا باوع ةرظْييرلوروص يلا جزماريرش مزحلا ناطللا
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 نيس رلاازه صن لعو رعولا زهر اهع الع هس رج او نوح اصلا ي دابع نر
 اوم نوهبوْمأ إما دب ئم ثدحأو رسب سع دعب ئدزمجو رعب يدوب يم
 كيلعانئيرئلو هلو ب يبلا بلوتحو اربص هيلع عطشسبب مالسال| ناكام يملارمألا
 ةلورلا هه يرضالاو ببايصلاو ليييلع سار يلمع خل الاف عرتحا رم
 , دانت اذن هميئحلاور ارداف ةيئيعكن امرلاو ةباتكلا فريمأرو قعيلا
 مك ذلاو مظعلا حلا ار هيف عرش مداخل او_رامشلا نمو زعام درر فر ثكلاو
 هب ردنا هنأ ام يرشملا ند دودو نيرداكلا وجوٌوبدو ئيسوم ار ورصٍءرثس أو
 مابا دين ابو ماب ارتللئو نعبر خا( يديد نيرشحلاو كل امل سببا موبئم
 ميراج جر امام اكهبو اهلا جا ووه زوو اوما ادوصو اسوس ميو اومرو اموندح

 5 هيرط نفث ] والا سيل مويفف ميكارنكلاب تناياووكماض مالس )للا دالبلا تعجصاو
 لير زها نب اماهرجن ما ميسا ة يق مونم كذبا ايلا قرسكلا تناكنبسل او مخجاو
 امال مالعا (ب تعيرو نامالاب ةكم تضمه شل حبلا موب يو مم اظ يشر يرثلا اذا
 ريس تكلا بلقو روس ام انرنع توبلسلا بيلصو هاهلا تازيرأ تاو دالبا ماهي
 هنهرولعو ضباب مرآنط احا فون اوعاو بيلصلا راهن ور وسكمروسكلا م بسجب
 [يلع مللسالا مالعا تعسر زذ عبربطو مضفلاو بفزلازم هر طن ةلارإ انما بث ليبلغ

 عيبلا تراصو أر وبر بجو هو مالسالا موب تدع ترجو (م يطع ع واى ءصكو
 نوح ادعووبانم ابطل ىف اوم جيارم ات راصور حالا مويبلاو هس إب ىويئماعيرجسدج اسم
 ردو د اوااذهو ىلا تيبلا لا ضوههدل وهاب امر بالارز عا لاقو تخزفلا
 ناطللا هع ايوكذ مللسلا ينعي رم) وينر شسبو نانا فول الهلاامالظ هيلع ماد
 .. انّبص اى |لصجسجئر يلاو اراهع ينام ومو ميربطو ٌعرشلا» الث ةنسلا نه
 زن يب تل يلو لمج تيبواسبو هلمرلاو مورارلاو ارو لبسحو توريد
 نان لس نضال يداج ٍةياهوكام مر| نميز انو ذنسؤح مس صالح نيبو خزعل
 رمي نم ساربع ئرلا ل اهجيب اهباطحمار اضنملا ناطلل ) ضضوكوو با مضتو يعير او
 لوا) |يداجنيرثعنناثادفو | ياموب ئيعبراق أملا نه ناطلدا بك نيل يمان
  ىصتنمد حال موي ار انث ناطل لا يلاراسر وَلا حؤنفوكد بحر ضمان اهرضاو
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 قئيساو نم برشض امو نم جرب هلوماف اخ طع ث.رليوهو كلملايلا ناطل دار ظنو
 ه رب ىبربال نعي ن ]رفرف ناطللا ناكو منبْؤس تن ذ! ام لانس درب الإ
 هب ذو ربل مام هير رغ هيلع هرمد لمحو تثكيو تردغو تنل اد هل لاَ
 ه]راظ العلا هند جاوعطاو مسار اومطتو كيل املا ومو وئنكازح قيسملاب
 وبعررتع بازكرارغ ازهالذرواطلل !ءسسامملمِعراطو فاه اليف كلما
 مل نمو هاقبتسا مونسإسا وير انس إلا و هيو |رل | ىلع مالسالا ناطل د اضم غرم
 صلال | قشمديإ !يراسالاو كولملا ُق اب ثمبو ملكع قل كتف هلق ب
 ىضعل عاب جرس شب يراسالا عايد ةىلملا يف نليعالا لقتعاف ىضباتفل |نب
 ٍيازييضاملالحدو مهماوه ت درا لاهم ىسخزمل ااه هل لميت الع س |ويبس اوما
 هيطا|لاطل لاواعو هيرب ئبباسكتم تيوبلصلا ببلصو ىشمد يلا نوع
 يل لو وضل ابيت هدربطبف مو اوعي اهل امو رسفنب تهزخ منبع اصزماق
 كن اكتم ا يارجزم نام هال يثف اهب أو ىسلي] طيف تفص ىح وح هداف
 وكووش ]ملا نيد كاله 2 اببس ناياذه ليفو نمس هتارمان | ليفو هب

 يوايعأرلا هسسنل اورد 'ناتنعل امو اك حفر ك ذ ةعتولاوزم جل وشلا
 ىدإورخإل يعبر هطساعير ا موباهآر انف هيويطزم ناطللاراسو اهيل اب هكعو
 امال هس اوبلظم الا ىمبالث اون اكو هتن داب |ىيطح تحن نال بيحب نمار
 يد اج نزع هد موباولحدو مسا ملج لع نمدرقيادو موسؤنب لع
 مس !نيلسملا تي علل

 ىببطلل |ربرعل همأدإلاو هباطخلاو اضفل ايو و لصف إلا ع اواهالزو حاد
 دحاواكزكر اهعاولحد امل يصخ | وم! نوبل !منْعو يوزر سمس !بيغل ايف
 ىذبام بج سبع هيغفلا ن اطل ل |وطعاو اعيد امو اهنخ اؤراد يلع هحيد
 يف ايل نطل داوحانيدلا فيم داعلا جوتنلا اجر لو هيو ارلاب

 يملا كسلا مم مرو هت يزعل ا كم اوصحم اوايراب إب لربح هقيرط
 روصيلع ناهللل او نابعس ب هاا فراضو هيبأب عيفجأ داحادريصجملا يضر
 يا زل ادجن دوبل خيا نننكدفلو ملول باخد ارا باكل اداهلا بنكو
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 المر م .مللارضأو أ يف جاجطللاسوو هورم ض فا ماوصو بينربس برا نأ هولي رفن اكو

 ماقاو كلك إيوشلا لعنو عزرل ايدو راجسال يتن دكركلا لارا ماس ناطل ل رس
 11 سار فليب ]تالا دار رماضوكركل ل هريس نع ناكر معمر كرنب
 ةراضلل ةيباط موس مالا ضن اف دير شلاوكسع ايلا نيركسملا نم ةنياطب
 < مراصمادلاركسعيبسو ىرلا نير نب ئرارفظم سفر ئس اكاسعلا مد ئم] و هيربط لع
 ع يربط لا بطركسع ماس مرا و ئيلاررب مهخنو جيربط اولز انف يئيلاناهيف نرلا
 راسو موضعبرساورهدراد م[ننم صولتانم موس عارجير اسال مدرارلا مش بلا
 ناطللا إو بسلا عش ءوهو شن الالا يراسالاب داعو كرك نم مررمسلا

 رعمج موب خرناو يار انبوديرركسل ان معواإث عرحصو يوه فرع برت ليسا

 ٠٠ هناولاٍ ءاونتلاف هسركاسعلإبلضف الطهو قبو لوالا جبر سرشع عياس
 ةريعلا اس يلع مهضر ابطا ءبعد اب كرب :ى جم وبو رعلا لا وعسم اد صفي ناكو
 ييبامافلا نات اون اكممالاقيند هلاهرلا نا امام ناسرفلا امل ارشعْئن | ع

 قنجانملا يلع بصنن جدوجطي اناطللا ممَتو هيرطصاولزنم لهارو سرا
 هيلع هنلفلا تعور خالا جبر دع عبار سيئا موب اخذنا هيراوسا كقنو
 :٠ عولطرتعمجياهوبوتسول اول ون حيزملا مدقُيو صيفا هوز تسلا ابو
 مرضاو مهيلءروُملا بيئتلا وراح اوي ناكو املا ميباعئ وإلا كليو ىسشلا

 الق ماوحنول ل اوزيل لوط|ونإبو عرزل اميدانل ا نيدلنيذ نب ئيرل غم
 ماوح ميضئرانلانيطح يف |اوعلط م ريزتلا أ ولئتاف تسلا مويرغلا لط
 روضت برد ناطللا هل خو لي مع صموفل !ناكول سلا ماولذ اسواوكل

 .. كرمح هوو ياك ولم ا يرساو | ساوالسق عزملاي فويسلا لجو تفصيلا
 رش وارلا مدُمِيو|ريصو تررمدو بج بحاسو يرمسسإ اوركركلا ىسنرباو

 فنا ىياوهلا وصربوهو توبلصلا ببلصب ناطللا ىلا يجو مؤ داتسالاو
 ىدرلاكىبابردل )ا اوس يزلاو مبسم الث يراصنلارعوهو بهو يقلع ف
 ىلاعق ساركش دعو ل ناطلد امها يف ربمل الع عهاب | ىسيبرباوسايرلاو
 2: كلل ا ب اجي |دكركلاىبيرباو هنيي نعكلم اوم فاعيتساف نجي |اجو
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 » هع بون ءاكيانطتاو ه تضل رات يوصترو و
 نسر, ى لع مشملا ب! !سورلا يدير نب يفد ميدو ةيسل انش ىث هنافو تناكو
 يلعهننلايبإ!سورللويكير نيررخطلل نيد | ةبه نب ده اربع يريح نييلع همساو
 رجب مابا هينطابلا ءلتق يزل احول طريززولا نر ضنوب | هلم اج نسح ا نب

 رادزيمنلاباط اييندو نوضنلا ةذببرط يل حد هوبالتتفالو هكعىلاراخوفو ٠
 ّغ اكو تابالولا نمو طل خردرفو مس ةعامج هيف بيرو نبيدوصلل ةذالحلا
 دنبلإ يلا وبا ءزم عمو امهرغو يويرالالضنلا باو تقولا اباد ادخبب عمسزف

 ئيرل ا حالص ءيركأز ندسو يل ]صوف رحا هب معيرلو دارؤد ئم ححو عيغو

 هرب ع هحيريززولا يطأ اءاوطلكأ | ذ! ناك يرلاح الص نأ ث يح همزمحاو
 در انه لاتنناطللا ملص ةريبه ب ئرلا وش سم كنطلا]و هعم دو

 لكرياو ميو ابندلا طم هلاو ئيئيملانيدلا عمرسننلا عطتمنب نأهلاومزو نب
 قيصوهرويساتب نئدو غدار أى دامج غيهون نا يلا ايزنحناطلدارزم ماقاو

 ناولمهبل يزن م 9 :تنيجبرأو اميرا عليو هيلع ناطللا
 طلخا لهل هنا انك يرلاوهو ئبرلاى مم مرنفلو نكرلا كرانا نيدجح همساو
 كلما ملنايو نؤزصاو يرلاو ناجر داو قارحلا اء اهحاح ناكو ل وأ ماع
 دج ثع ناكو هاش كلهن ل يوذط ب نالسيو ني يرخلبلعاسأو هيلع
 همالهيح اا صواضضل الو ان افاماظ ناكو هيساب هالبلا لوإيو ناولمببلا
 اماويصحبالام لوما سرح هدلجيرلام فلخو نارمب ناولبمبلات او لرم
 ,مافهواحأماقأو لمجو لخدو سنو فلأ ىببالابو فل اءسمص كرو كازكف كيل ام

 1 اموو ايآ كيل امدمبو نارمه ف كرر اكئنح إلا نم فن ال يرمط بلا دو

 اهسراوم نحن صا لرف ضرماو برح ا تعدو لرش محبتو نافصا لا دو
 (ءاافيو هناحسساو ناكيدلاصخم تاعوجج ىانلا تاسواهدج اسمو يبرو
 اع ىيوملا بلا خذ ميمو َةيامسئحو نونالاو تل ال |ةسلا
 مرح غوش د نناطللا جرح نيطح ةءئفو هبيسو لعاسلا نوصعو

 نيجالن با[ باو ماشدلا تسس ءنخالوعوو بقري يرج كوت مالا راسن
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 يبات سا ناقافاراطع ناكراطعلاليسلا نيل اينو يرهاز ل اىميزح ا درمسلا

 هر يل ار املاراصو قبرطلاونعزخاور دافلادبع نيشلا بجو ربلا عطقن اه

 انشلا هنيبرط ناكر ماعلاوصاخلا دنع مان لو بدو تاراشاو تاماركمل ناكو
 : خيبناكو هذلح لا صب ينحإي ون سلب الو تسب يح برثب الو عطب خحامابال
 ةراطب املي ليتات لازيال ساعلا ىرب نيب تيملا'ةلزنب ىلاعت هسا يري

 نبا ناى)مناكواعضاوس عابطلامبزكق الخ الا نحن اكو ار اوخال ملكت ال

 ناكاولاز هباههصا نم مررحلا] هان مّةعاممج يل كح هب صتخارت ساس
 عْرجلا فرط اح هيلع ىتسلا ومرح رنعىسيبإو ةرصلا اع ايوياسلاج

 ٠ عافلو نع ققسلا اولازاو هب اعصا اجه دكر ين اهرسكم م عالضارسور ب
 نركب الضااوإر نست الع ضو الفن ام ثراه عبو :نسزيرشع ماقاو

 دوعسلااباججليمل لات ميبلع مزف اناو] خيا نروح يشل | نإ ءسسحر
 منو رصبلا ىلا ء ادخن ئم كنرو وادب يف !اناوإئيؤن فقارعل اريك ثتبطع

 اجدرالا هليل هت افوكن اكو ح يف تن |لحل اب كبري ار دعس اود اهل لام كال

 :5 رازيرهاط هربذو :يلاع بْن هبل ءاوببو برهرادرباغُب دو لاوشر شاع
 مب ,رلا نم هلاجعل نعش ]ورب ىشب ثرسو هننقبط يرد الاربع عن ) مح

 عرتملارجيوب نيبعلا جنب ريبع نبهكو رب ناهز نشل يود سحور
 ميكر ازبتادامسل ايف اي عوضلاو جي الع نارملإ | ف يوغعلايعركلا
 لاوشو افون اكووببكَ ع هم اًتناط عيعوت اسرال ايضانو ع كركنا

 20 هع انا خط هسفنل يل اقث هاجر عايسع نب يف هش ا

 رمش
 * تراك ص هنول جاز ميشلان اش 0 -

 ٠ ملطس عكسبايانملازإب هكنذا ةئيلطل اهم كرياءازا 0 ه

 ه جرار كالئامولبب طسو هابنخاب تإجضارتملالهت ناثو م
 25.٠ ىجنمابباورسأ خجل اذ هين الو اوسلا لاح تبْضْحن أد ٠
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 8. ٠ بلال ةرهر لو ذاب ه لجراورلاسيزتشلا و
 . ه :كاتلارو يراتلاداعاو 6 قفل مييمح سادإرإابته. ه
 . هبتنكلا قرعإو مهو هؤعصاءنوعرم الظيبلذ هه

 قسشمد ريرب إن جرضيو بلحيم المور تارغلا ناطلدا علق مين سمن
 ريل سدو ن ال لانن نوت اخعرنعس هاو صح مام ئرلاردسأ هامل
 .هكوتلا مارك, !لزعلا هيضالل اق تانايغلا ل ازاو ىسركلاا قلط اعجب اراسو
 مادلللا تس نضوزو يرهسو عوكرشلخزف ناكو لاعت هس) يي لع مدنيب
 ةيطعإلاودا قلخك ناك كربلا محقف اما امام صح ةعلقي | املا رحضم
 ضاقلاز اكور اني ىلا فلاو كربلا علبم ناك هضدلاو بعل !نط اس ورهاوجو
 هو ةَدطنم ءيز تنم نع ئوف موب مانغ ةوسْمْلإ احن رصع سليلاع
 | اهبفع ناكدلل كد ئعاهزنم يرلا عن اكو قيال. ىلا داعلا وسفن
 اغيرطاو رجو داسم ا )و قرصو اهي تلع امنا ل داعلل نلن ىسفنلا يرش
 رج يحب ادالا هم عنسو كميل !مهلسالافيسلهد أسس مر لوفلل
 كيَبلا بانة كو رياولعاو سانل) دو ذوباون اكويبعلا سعات لهلا
 ١ /هويملاتف ءداننانم عانملابلطو بلا ل رانريبت يبى ا اورعصو

 زيان ىريلع هد|لصونلا لاقو اهانبكبر ان أيش ان ع اناغي هسا نأ يحاصل ل ف
 أاسسينو وتنال ارديلا ثيم يامن هسارطفنن ذو هزخانف هن سيث نم عاملا
 مبعاور اسا ضرامل هتان ضافلا ضال يار ل ماوه دالواذيدالبلا ناطلدا س
 يبد ناكك مم:نلكت فرو حير ملا ل مب ىاأج اوبل بحس ميمو كنزي

 ثبخا ن طولي رام ساو كلا وطيجزدارزع سحمي السلا ةداعسل
 كابو مع قلخإ بو ماثلا صنم تاج هاف العز طل) ملزم عزساو يملا

 لعن اميلع هخيوب نطل ل اوبل لسان ابسزسوارساوالن يجز ملونس انريثك
 ىملاطعنارافلانشو نزئلب لف تطأ ام درؤيثاوم او ءوبرحلا نإ لوو

 ككَتس |وورحلا اننلزخيرّوشيرب ناطلل!ماقاو همد ناطلد/رززم ممن كتقو
 ماشا نيو نيثكاط ّيلولا نيوانلاب جوت صف بولو د رسل نيزتاسعلا 3
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 مبارمصلا بسيإ امالي دنو لإرلا نير شمل لهو نيربلع ضائتت علخ او ةيبلخلا
 ناك نام نوح طركلاؤم  ناكو ةشيباعوريمزنلاو دلو نامعدرعدركب لا
 رار سكر زر اطملا نينيرلاويبظن اك خرا ها نمابارق هنب امل لانني لما اوماماو
 هولتف نص ماوهل ام جرو هيطرو هيرب لق ةباهلا بس ناسك شر ضان اها
 , لاولارمفرلااهلوسو نييناجرلا يف ةنيلخلا غرظنم تع ةكد يلع ةإملا نه تانغ
 احجي كرارنحلا لوتيو هشيداع بستندو عيبعو يو حلا رامشأر ستديو اشلاو
 ايوش كلذ لكر لات تاعانشلا ميفإب ليويرلمههداإص يذلاو كالا ثيدعركرو
 بابلا بجاجربعربشلا اله بو سس ان بحاسلا نيرارلا وانسي ا
 ةلورلا باررا هبرب نيبو نانسسب لا بكوم يف يبرعلا باجل يل ةرببه نينيلا ل إ/
 .٠ اسس عريبو إلا ن ودكم اريلس اب هموي مر [نلارزحأي داخم مللسملا نويسلاو
 ىسلطحام لاب نبش ان ةديغم هشاج يلاو هذلح هتماعومتيح تفنن د فو
 لعن يح كلو لقمسس اذ نايبنضلاو امزرلارشاعب هنا ةنبلخل لإ فنرف ناكو
 ارلافو رخال ايدامجربئرل اعلا بارنع قانا نووي ا مءأ يسصصح ميدو لغداد
 ىرتك او در اطعو هرهزل او جيرملاو ]حز رنفلاو سهئلا ةرابيسل | بكاوكلا نزتنت

 ,: اليرإجت هير مويس بنورملاعلا هن لمحبين انبوب نايم او) ناطرسلا جمب ب
 بيرلو عما تنمشناودازلا مص اوععو بردارسلااورمجو ساتلا او رعتس ار جا
 ممضملا لضنلا يب اف قرتلارع املا لما ئربع مانملاوب) لانك نينجا بزكرولو يل
 ل زال ملف عاومومل اسير نأكف

 ٠» ه٠ بجرانإوويداه يمه برساوتل شاي التو
 مه 0 * بن بوكابارءاوقعاهاعزع كجابوو ٠
 ٠ * بيسلا اهي ارق ميا ثريا الو اكو نلظا اوال .

 ٠ - ى#بجلاوهازم هيلع يضْي هانإ مب سيل [|ميلع ضْننو

 ه  ه بل ءوبط وم بالطسالاو تارئلا كوس مرافو 6
 و هاوبزلاب ارلاقل اشم ياو ه دقو قبيل |ٍبزكن ابره 9

 هه  هببس ثداحأكر ةعيش ه ىلا سبادحاورمالاردسو
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 هتيحلو هسارر عشر ئاننقاريرش انورمرؤرْذ اضيانهدر لع مرن ذاوعن شياو ونزل
 انيبارقو نيديصن ع ماماو هثوم فجر او هلس هيلع فيحان حط فديو قش هن اليو
 هيئاحااراداهامساراد يو اهرهاطب زو نارمملاة رح ]خجلا مش هس

 اورغش سانلا كاي عزماو عيب ب ناوكعدت نويل تانو[سسصم
 نوتام مع تذؤن نِو] صف نوخبلاب زكر اون خارابادوس
 نيلارؤم ناطلدا وز ملبق تناكو نرلا حالصن اطل لة ني فيلا نيم تن
 شمري تنب ماظعيربو تاقرصاملو نيرمزحاو ن ماكاو اسنلا معان تن اكو دوم

 مسيررب نرخنو شرا مامعؤم بيرق بهل | جيف فينح | بعمالة سررم
 ةيزن نينو سا ابلومتلا باب حراخإ فلا فرشلالماطاررميخوصلل تنبو نزتاخ
 تناك بكا فاقوانكامالا نه ئيلع تغتترووامب تنئدو رزين عنويسافب
 اضوزيلعنزحو هضسيازتن نإعضيسوموأت افو ناطللاغلبو بعر] بانو

 زبان ولا و يدم ندوعسمررلارحساهيها اهرعب نابو ادار نعررصب ناكو
 جوزتامل نوئاخ ةعيببر هتخا ناطللا هبعِر لعالاوباكا نس ناكر ةنسلا نهج
 كيلر رلارفظم نؤناخ ةحبش عتبان ب دوعسم فْواِظم نوناك ا نخا
 نائزيلا نم ئ نبل مان مبقلو ىش نيرلامسان ريع ندا سسصح م ينو
 هنع نامل لا غلببناكو هنم كلل اي قحأ نا يدب ناكونال هن اي ناطيللا
 تاطلدا حار ناكو صحي | ابو نارح من اطلل !قر اف ناكو اره
 تابإنفو سنا فو هسحئانبب فب هنرع موب صح هنافو تناكو ماشلا تس
 ءننذرف قشسو ىل امش هنيبوعلاب اهني زن يلا ماشلا تس هنعوتر دل قنف اج
 ئرلادسا لو اعقب! هتافوناطلل غلب الو ءلورلا وش[ عارتعابب
 اروشنن هل كو هيلع لغو هيبا عاطشا ةبل جى هبعزلاءرسرتر صج كش

 سو ءبحصو هلا اع رمح هدلْخ فس[ لع سدا صو هرجوو هسريلاو

 . انزل ىواتلا ربك ةبامجو لوئاتلاو هين اثلا ةنلا|
 ايلا ؤركلا لها عاتوحوسملا تنلعو قاوسإلا يد ايرلا شن اروش اع مويؤفد

 ةرجج بإ.ىلةيرربلا باب نحتيو نمللب تارساحاسملا جوشو د انخبو *



 ناذلا لالا ملت (يذو ةيبامسحو نوناثثلاو هيد اهلل ةنسأ |مدبعس
 هيبلا وجو (مباّضو صوم العن ناط ا لاراسو مص يرجو هاس نارحؤع ل ونو
 رج ]با نبئإل |نيز دكولم ا أهو هيلعاوربلظو هولئاتف صارخا ماوعلا الهأ
 ميلا لماولاور كتوموب لكؤ عي لاعلان ا/ووكردابدركعو يزول بحاص هاش
 تاجو الح بحاصْئر |. أش اش ةانوبركل اجنا كلذ اوه اهيبذ نولئابب ةارع

 عبل عمطالمب!اوارام طالشار مصب هيلعاور اش او مالا واشُم هنوبلطب امرهم بك

 ىئرلا سان يد قول مان مزون طالخإإ اف سوما تؤفناماولافو ل سوم ا
 ْسافدمأ بحأص هول ىشذبرب رسلا ابو نيرا يساولصؤمرع نيرلا ينو قل
 مهترلأو نون اهلل مالاغ اره ر جدو ىلا بطق يؤ أسسا يانيب صوانا لاو مويلع

 اان (انرسا هنبا عوزيو«عوزني نااهرع و امداّح ئرلا عالم رب اليا
 يلع ماخل ن اور وج بج سفير طعأو حاصلا اهاطعلو يفر امارس هيلا ليسو

 ىيعرقلا يلا ثحبم ناطللا تاكيزلاوهو قئولا ني ئيرلاربجيريزولا طالح

 فأول ملاةنبا تزوتمكي ىلا قيسةحلقلإ سس ان طل اذن لاهل نشنكيل
 اربملاطو يشويب ناطللاا يل !هينملا داع ناولييبل ااحامر وضراهأث جوز

 لوب ناطللا ل )ياو طالخ ابيزف لزنف قرشلاو نارهو ناصبدد ا واسجب
 هفارصل !ماودوأ اثئجب ةدوأ | بْن ىلصلاو هملتلا يو جس الء البلا ءزع

 ئرلا فيس بلال حئارج هدالب يل ناولديبلا عجرو جلل! ن اطل ا عجرت
 قافلرفتس مكرا مر كير | أبدو ئييراذ ايبوعنافلد ايو وانارهو الاوما سكس

 يلع ل يفو تابليعامسالا لزنف ةريخ )لاي شو هكلاشلا حل نهر سوم ا داعو
 راّسافراسحلا ءاصاوم ا خنس و نايم ا كاز تفي ن|ٍلء معو ةلجرب نامررفك

 ةرلاو لبدواوج بل انعفشِتب ناك اسلاريلأ عري ناويلءنيلأزعإما

 باو للملا يالا دامعررقو ناسحالانئهدعور رك هزعسم لوْ ع
 اليفايب برم ميِلع نور تيار رزراةيعار ]ل [ناطلسلا
 داعلا بسسس ا غوبزج ايري هوم !نع]ورودارخبب عوينلا يش هب ةيرررع

5١ 

 هه -_-

 انيإإ م

 2 ه

 25 اااوررق نالت ,رفار تس او ناّسيررب يف نإرفلا إد مرادف ناطللان اكو
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 المالك شمو غو ماشلاب مانا ورانا اعلا ناو هنلخ نمار يْح بلا وسب

 موخا !نعب نكس كلم ف سيلا هل ونب نوعزد نامل عرتكور عبو باذن سا نو كيايو
 ىقشسرب مانملامثماشلايلا [نبمنمالسا بلع فسوي نايكزالامزلاومل بتعلا جم
 ةورزئفيئسراد يو نيبسايس نطنملاموطم ئاوطاشنلل بجوأو طاررلا لا بردا

 لوطرإ ملل وو نبحلسلا مسالا امه هر نييربل ال نايل ةئلابل يلو نيببملا ثرثلا 5

 ليلشلا انه ةوالط ئيريبكلادكذلامويلحلا عفن درب درب هليذ اوطو هلبث
 سايق ااوجانحاال ىسانبابمل اكول ضف ل ضض كليو وظرشلا ميو عاج ابنخاف ناو
 نايالكئ منلولا بجو هارإ /هلضم يانالو ءاذج اكن لولا اوني النخيو ساينملا
 قبس ا صادلا سلجم لام إ/ل فن نمكو ناثملا يلظع ملة صم ملقا اركسالن مو
 يلا عيرئيرلانييملو ناتسبلاهزلبلايئ ام نسحان اكن الو نوكيناولت
 هلصإروكمسحن يؤ «ناطلسلا باع بسسس قحالاوه اباء فاوبو حل
 نوُمسّشِبْنا لوا ناكو ةدالدالو َهَجراطؤم سبل رصم نيل صْمو قشسرب هادم
 مجاهد و ]تصف هدالبو ءنطول ةاهاشم هيندال تو نيس ناطلسل يل
 نال سر ]دن ئرلارؤم دج يلا تلسو قرشلارراسع تناكىسلبان ناطللا

 بلح ئيل حلاو ئِبلا نين نب ئيرلاوبطمورايرإب دورماو نصح ا بلص
 ئمراكو قينجااتملا [ميلع بصور كركلا لزنو قشمد نم حرفي ع نيلا يو
 هورضفو | حارلاوىراقلااوعجن حيرملا عل رسم قرط يلع وتوكل فت من امم لفعأ
 البلا راسو مهنيطعاسلاولخناطل لا خس اراض ابي هل اول ولن
 اسال ناضرلا او هدطص هل نو يسوم وسلب ارم يو رولا لو

 م مهسافي 3 اسالأئ م دمع أاماوملطب ناو نامالاء نم اوبل طم عباد ولا مزرعو 20

 جيلا سر نع ناو قثسديلاواعو قيمة بع يع علطور وعلا كاس
 ايو [تصصف يككلاط قاولازبئانايجتو هبحرلا غوبشلا نيو خويا
 بحاص ئيرلابطَم بيلو ٌعنرا نب يراغلب ا ني اترمم نيٌيلا نب يزاغلب | ير
 اءاجحاداوجناكو نيرييفص  يرلو فلَجو خرنحالاب د امج تاهو تاكو نيردرام

 هلالعورم هْيلخ ى درس | !عمس [إبو صو سره اوال ةاعافصتمالداع 25
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 هرشنانئزحاانرشش ١لاتواوسلف ادحا اورج اومن اوماغت ملي هام
 هويخ هلبالا لان مل عام بركب توما كلذ عاصم عنا كل زم لاق هشلال
 رعشلا ل ون كلعا يلا كي اطيبْسم لام نر ابو لاك يل لامن نذل شام
 بسسس اذ كيدبو يفيب رُمِب الو بع كاغغحب هدداو تئرص هل لام
 : لاقايحلطناررفا تيب ملام هدوعا هيلع نإ رد هلبااض ردم ورلا

 ماشلالوفهياككل نهد يصل علبارلاو بصل در اني د نالا الئ كرو
 « 2 هركياطيوئنائاطيش هرشملانيرعاش كيه ٠

 اظعاولا حزب ئدلان يز باك كؤسو خر[ سو نونامْلا سلا
 ٠ انو ماياساماد| قمري ناطل لان اكو [يلاهيوسب ئيرلا عالص | صمم
 قاشي امورم|ديرنلاو متل او ديبي ال ااه زفورص اننا كلل! ناطللا
 !مهلعواهرعو مللت ٌةرادو هككيرادو ايس يراه ريو اينو حملا اناوب

 اهرعكراببواهزحيروضم و از ايبا سيدناو هس ان منضيو«جيزاواهرششو
 كوفنلا كالِبِلو أرولّمِب بولد لهدو مك و اكرر و امير بزجو افي بجو

 ٠5 رهاشيوإناوصر ةنجو زر انجةضورو ئدرب)اّمتربو نيريلاو لبو ارولسال
 الج تاحاسو ابي دايرظانيو مدْيَب اب رئاوبو؟عماوحو اهرجاسمو أدم اجو

 درو ناطللار يلا كت ىشجلاضمالبوط امالك حن يركد وأب اضم تاياو
 رجا نإولضما ماشلان) ييراكمئنيضونءسا مادا يرلإزيز هبا باك
 جوملا نأو ايمناوالعادرابلا مل الز نلو ليما يلا بولقت او لْرجا ثكاس
 :0 عورا وب بدلا او ليككوب ىلا حلاو سجا هيض امل ناو لرعا هي شو هزيص
 هدير اوبر ف |ادو مالم بحب اعامو م سعر (مُس اعمق شم هو فا عب عورلاو

 ؟اياليو[ناراوهو ضن ابل ئرولاو انباع ان اعج اسو بيس بروي فو
 كإكو 2ورو ناع |اليرارو تايراجؤاوسوت ايفا ىراوجؤم ميمو بورعتو#

 ةوتيزلاوئنيلاولاتميبفلل امن يسارا اس
 :: هداليو فريدا عوَمص مايل جيتبلع هدد لص صصص انو نؤنكل هل ضع لب
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 تت مم

 ٠ ثايحاربا يزف نموه هيلاوبسانيصمؤييإ وم ٠ .
 : « يئابحلاعور هرج. يدان هلي نايزتركذ وو كف م
 2 3 ٍفابىلاءرسّمساالسو م ئدرغب ويرش امرا .

 . .  خمادنولاق ها
 . جعل انسانا يوصو و يكر]روط كيم النعي ه . هَ

 و 6 تسال نهائأو يبل هاا مذ ه

 ئراتيكزيرج مهساورعاشلا هلب الاي ثْوداسمبمو نسور شعو اثالث شاعو

 ابي دارض)!نيوهو ىياكزل ملبالا يح اناو لوم ا. ساربعوبأ هساربع
 ذوررزولا جر يف ة ىانركرقو ءاحاووداو هببا اههناسللاك يبح

 الغلا ازا دينك شل زهتكأ وبا

 ٠ ء مينتلا شك ةرضتو عيل لفكلا اذه .
 .200 م مجاطتلسحرتن م معتلايف عطتتكنام 6
 محرعر يل لا نجح بكحتل ن اكمل تبرح ةمطعع ةفاوركو

 يا [رشْجد خاف : ةرهم هليل تر اكو لوح بإ بن رايس قف |رمب عزه

 هه © نيل ارا

 ٠ .٠ هيرِطرَوب ل يرلاو . نير ورب حا كير رو ٠

 ٠ ٠ متدرب يب يف نإ ه متن اعمىببو شم .

 6 « هبرتعو ىتاولا ةرغ# يلع مارملاإ سات 6
 8 . 6:نيوصتتلووط نا اخت ه رصف روز اهي امو هل

 ه ءهتافدرح ُسرثع ه يراصس روع ناد نيح و 3

 أسم لا الونيس اع بيعلا ع اي مياورلائهللاناهاهُي ارد
 بابلإللا اوهائو هنالعر ىاورلا فاك يقام بكم ناسلا ل ذار يحاص

 يناورلا بهل لادن اوسل>وإو د امئارح) اورب لذ ناتسبلا اضاطن قله هو
 بكي زيد وصلا كرد حاضم مناك نه لامم نسم ان يرحا انرشن ا

22 . 

 دام



 بلك ءضوعي نا هزم بلطيربلا) ىيكرتل داعلا ندلافيسمزما نابولي
 3 واسملا بسير كوك ءاينقتلابر كوكا عوياوبنا هيلا بيكي مضيوع
 ناطل لا ىازم دكركلا ئم!ييزف ءالولا لو جيرفلا او وشم قيينج انملا مبلع
 بله اطعاج) د اعلا كلم ا نوسأه حبو قشسسد يلا داعت وطب كرار اصح ن١

 م هيلا التو كر نيرلا فيي زاعرهاظلا كاملا ناطللادلو إي اراض
 هيب اسم خ غرهاظلا ماقاو لاوس ىسكرا محبو قس درهاظلا م دقو
 جسم جرلار به هوس ميدو هيو اد نطابلا + ورهاطلا فانت
 يضانريره رراحوب !نرلا وح حسو نيرلا حالصل ا الوض دارخب نم حوبشلا
 ناطللا[هورلا يظلغ اف لصاوملاياكوسر يددرورموسلانبىيدلا لاك ةاصعلا
 .. اونوكيوةرشلا بح ام تأرغعلا عطقبامو خويرخلا نحن إى ولا زعلك كلا فو
 اوتننلاو كيلا هلا كوليو نإلمربلااحالأو مهب كل قلن الو نر ازعل يي أشم
 ناولببلاجلا ترس مكبس تيرم اذان كيلا دصاق انا ل فزد ناطمل لا بضغ كيلع
 ئعتسلإلو فا ضنإلو يووبو ناويرلا  مدحخسب النا هنيلخ اما دنيا ىذ رو

 بكم باذكلا يو ل ىيبل انيطز نبنا هيل ايذاغ لامعالا نزع م
 + دكرموب اسطز مسا ناوبرلا ]طنب هن نشب !انيطز نبت امةمل اطلاع
 اوحا بوبا نب ابرك «يدوبوكوللا جاتيفؤم ايف مؤسف لهتساو
 ايوب امو نيج تيس يذ يقدلو مييعسوب هتينكو نيل !حالص
 الضو ع اجو ايركو عابط ىطلو نالخالا مراكم هين عزف ليوزع سا
 نيرو داعلا ءركور عش ناوبر ىلوالزنمارعاشا يي دان اكو حاسم
 .. | زهن اشور رشف منس وحس ىم تاعطتسر ناو هيلع داو
 2 رعش 1 بآل ف
 ه 0. اواساو ماوقي ند ااوطلَع - مرد ]الآ ناضرم]ب ناصر هاه
 ايس اوزيل اناول سس © هرابنم املا ف ناضرسو 6
 > 4 صماسب ى ل افو ه 5

 م ٠2ه تارئلاطكزبيلابحا هرسملبو لئلا رو  ه
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 |تهتسو قاوسالا ةياياونضنورامشإل [ٍياولعو نعوم كل لصنام تين اذا

 . ه يؤسس عياب كنك ه لئلاوبخراجب عبو ه٠
 اهطعاًنزح هيلع نْرَحخ ناط) ل اوضادكولملا جات فوت رفص م نو حلا موبلا نايات

 لوبيا دل موو ممدخ مب دركاوناطللا انتلاكنرلادامعءبلال زنواّرعللىلحو

 ناكوريخاإع اييزح يكن اطللا ماو ةحلُْلا لائيدلادامعدامو هليلهبانكلاو
 لوالاو ير وب بلح لغ امل اق هنال يو يفلان هرعشب بلح تذو ار لوبد كيب
 را اسوي ئنيرلادامعراسو يروب لش كيبل . ن ايام هءالن اطل لاب قيلا
 ةعلتلارحص ٌتثوصاةاَف سلع يريا بلحب ىسربكرع ملا ناطلدا مااو
 انابب|وشسرب ةاضئلايضافيئسرقلا ع ندب رلا زر ىضاعلا انرشن ايرؤص لس

 ّ 1 رم عش ه ارم
 ه ١ هٍبَهرْزَلاء وِشِإدبم .يؤفيسادابح واختر, ٠
 كفل يطخيرلاوهو نيس عرار جن نكلو لاذاكن اكن ماررفج نمسر قيواتلا بين
 قيلاِيسةَملَملا كر ننيلاوح بلحب انععلا ناطلل ا لوو ناطللا هضفنال

 نادؤرلارببلرل اختو رشا. لئيطعاوريملا ب طيجس|نيبلا عار ناوبرلاو شكرا
 نع ك مد ونجز نايس زرلا هز |زعا غملة و طعاو فوراب نبئيلا يامي نب
 يل اركسع هفيلكل كود [يو قشم دا دورحال جدل نراك اث ترسل موب بلع
 يلا عرخرم امابإ اهب. ماقام ىلو الا دامجٌت ات ىّشمد لولَعد ناكواهزْح ا انف د

 اهنعاتأ نوف دلل اركسع هفيلذلل كب يجو | تحصف ام اوبإي لما مامانراونلا
 ناسيب كؤنن صال اجؤرراؤملائ من اطللا ل هدر ناسيب ةازع تناكؤبشو
 سدعامجو يرسإلاي واهو يرونلا كي درح هيرب يب ميقا راها ببرهرتو
 تول | نيم ماوفداصف هلوتلا لا يرملاو تولابكل ئيميإ ا اواخ ةييرونلا
 ناطلاللحرو ىم اف ةياباورساو ةمظع ملئ موساول ىف عرملا يم خزياط
 آيت اكاظتدحا مونس عربجيرلو ل خارلا يف حخرتملا نصت فاضح ا بطب هلو يلا
 ةعاج مرسل تنم هفاسلا لاب مهلَخ ناطلا ل! لجرو اع يبل اطاوراسلبللا

 ”/ؤ رح ممّىشسد ملا داعو فرحأو بهنس ببصول ناطللاداعواىعاولخرو 5
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 ربع هركذ لت غيرلو ضره هنا ياغلاو نيدوي دعب تامذ هبنج ظينعطد هاغتلاو
 نيجحبسو نام سو سسسل انو هر انا يجلدنالا نأسح ئرم نب مم ا

 لاقي ةنيربصاسوو بكم ج سل زال !فسوب بؤدجوبازإج ةبامخو
 هثرابا تا/ديطبشا لا د هورمالا وسد تايم ضرم هباصان نيتشامل
 كولاريعدالوأو نيرسوم اعل يار عجاذ يصور ع نعنامو نسير يا
 بايو يرام تام لوو هوجبابف بؤسعي فسوي يف هلو مزن ع
 سس مركَءنس ءروغنلاب هستن بيلو اهربظا م هتافو بوقمي نلو يك

 هيبلع ساجر اذه ٍبوَمعي لثب وم اربع يجب ٍ نكررلو نيحسشنو ىنح

 مرح ارشاعرحال سير ةيامسمحو نوعبسلاو ةىسانلاة سلا
 لقورج نرلارونيلااهلاعاو ابي م ةرامالاراد ٍيىمِطو ايلا لخدورم اناطللا
 فندوحى جيلا عم يدلا عالصا هزخااملو مسخ يلا اج ام اهب عرعو ناكو نالس

 لتس اورب ئيرلاجالصامب هاو وماي امهيرجو امل ومب هن يمكن دو لع
 داع مما هحلسالاربوباخرلا يوب كا جزع |رعو ءل هج سخامال مج اميش مق ضعب
 فبلاجانايو باتنيجب هقبرط طيز انجا بطلا اصاق تارملا عطقف ناطللا
 يف اعاسلانيطوو هيلع اهاقبافهذ ايضلا ماقو هبلا ل زنو نيك اهحنيدج
 ه1 ىح مس هعشنات

 . 0 كلولان عيت وبس .٠ ةئداسإ كو بلح ا ضياو ٠

 « ١2ه كالاوقلفل جلاوكلاو هكلايملادئلاربغافتاه ٠
 ابشعو ةدكل ل اتفلاوشارررظحالن اريل ابن ريو ار ثوم اسيف بلح لزانن
 كالإو َتابواضيرم عفر هنيعي موس ءاخ يروب كولل ا جات هوحا امويفحزرو
 لدالا جاؤنقان م صو جبر ىل َمَماطالنيكير يلا د امعرط درر غصنمنيريشحلاو
 هب !هنأوارس جرف لصلاز لكن يرلاعالص لاروع نامطئرلا ماسح اقف هيلع

 ةعلت يلا ب هداو نيبيصنوروباك وامل اعاور اهيلع هر ناو ملائم ما

 معلما بلح لما لمحو مريلع علان نيدلا عالصيلااوجرخخ جبان سانا مو بلح
 لب ايْشلا ل ضعاف كرا عناص إبل عاف إب يدلاد امعي ءاوحاسو انوباصوبايثو هنإجا
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 يوكل كنب ئزعةباينروباسينب ةيباظلابوودو كيدح ا عسر روباسنب
 ضقرش نسائعولا ن اعامواهي ظعروو َهْب امو فيجبرا ةنسيإ قسسد مذنو

 صنةافورمب مداح ا. ةيربرْحلا ةدوازلاب ةيرهاج ا سر دو هسلج دوى يلارؤب

 ريس ئيرلا رسأو نيرلارونمل نسل نيورمل ا.ييدو باعوا اسفي وزنللا

 قشمد ماجي مبطي هورطئلاررع موب يؤ ونو امير دو ثرح قيس إاءاع :
 غلا عوزتو عيبشم ا نع هيدوصلار باغع ند دوا دونرسس ا موب ناكو
 ةرشحلا نص ناهس او ءبلع ناو رتاسع تظافل هركدو هيب

 نيروباينب عمن عتصنلا ل يلقى انل ايل! اد دوس اعنماوتم نالخالميرك
 ونا صصص مو عاد او يريشئلضدويا يارو عيعر وسن هسأ هبه
 ثواني ا ب يفاذ ةَجرسرممَتا ةوعرلا باوع ناكيدارخبلإي هدا د ورم

 بحاص هللا عبب تسبيذ هيرطبل عب بْيْمنلا فرم برميل ربو يفونلا
 بعص تداعف ضر ال نم هوعؤرد يرب تسسدي رف لاقع كلام بابل
 الف تم ثالث ك رد هناولعفن عب ترسجين ٍميضبل بيتل ا داعو د ورو
 ررتغاو ههنإح يلا هسلجاو هل ماقو بابلا بجاح يكب وشل اشلا ملا ب ناك
 يفوت ريو[ سصف ميلان سكنا سان ىبزان ةفيلخ لول كو هيلا
 راطاو ابدأ سحاباش ناكصانلا مانالاو ما مَد# لان مساهروصنسوبأ
 مييبارزع مدون ابعْس يي يفوض كل ةرهتي لذ هئالكل هيب ببر اطعلا نب
 وبوغجبوب | إء نب نموم اررع ني فسوب يو مْ , ] تصف يقام

 تاولصلا ايرالم !نأع ابد ةويسلا حن اكنيبجوم اوبباو بزوم لا بحاص
 نوقع هنادو ياونلتخاو انيد هسا ييبس عارم اهب نوصلل اسب النفل ٠

 نسوي هيلاارعذ درزن اللب لهراغاءلطيلط كام شيما نا امهدحا
 دلالاز يزول ءوماخ ىشينلا تير دلملزبو انل 1 نسايو تلا تيا
 ران كتكخ )كلور ىشنكام ل وخد نأ ير ينيوم ار هما نارككسعلا لام
 ثحنو] ير اخرم مها لامه اذه برس امل ام |نبالل امو يسيب ف فسوي ضو

 فسوي بكري نكاسعي شيلا اهيرصإ هنعاملؤنب شينلايقلام ا:
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 ٠ هقنعيت هيلع نوسانا الو هةحارإ سلا ون لوشاناالفه

 نيج طرقو ل والا ىد امههرشع باث ى بال مويون افو تن مدرس حرايكش

 يلعب هسا بهن, ن حلا يفوت فما اطس ابل لاي مسو ملمس

 ةىيسبل ومالا غر ادب يارلاريرسالطا ةلورلارخ ناكورارلاواتسا
 ةرهاطظ نورماذ ابك نويبلا ب ايرالاريمم نورمملا مار تاقرصلا بكن اكو

 هيلع مُرْغْجارعب رع لورلار خب فروع ا معن اخامتم ةليمجر انا دارغيب ءلو

 نّتوو بهزلارادريع عيطصم ار فعر نع دارخب قرط ابر مسيو اوكا اوما
 لبس هلو دادخب قرع ةئن انجن فدو لاوس 5 ناضو تناكو ريكا افاكوا هيلع

 هر موبراو رض نس حالا زه بار زذو يسنسسحلت ةلج دع فش
 برع رهاطلاو اهي ارهاطلاووضجب كيرخا هيلع لجد كاوسسازفو زباممحو

 رلاوالص يتأبويا !نبواشدهاش نبو انجن انو لك ضف يه يابلا

 تنص اًبرصن ريك لان ا)لضاف الا ثناكو ئرلازع ممل ورعسوبا هن

 هيانتتساوت يرلاعزلمو كو لاقل ازمالصن اء ادمن داوحايئح اهضاوتس
 نحو و شمد ىلع قرشم ١ راهعلا لان اعفاء اس ناش حرم ن اكو ماشلاب

 ٍِ ويدل ئرلا الص ىري كئيب

 0 ا ها/يوغجروما يطعن نا تيشا ذا« .

 8 هرحويخيثلا ودل هدل]مههاوبغ عب نوهمعملا حمص الث .
 ه "١ه قشر ىصو 2لائوت و . ٠

 3 هادي رل (نع باغ امه انس ااا :ء ٠

 ٠ هديحسلي ل الع اهضرإ,نينانايارعسيسم
 ىعوخبعب نذ دو لو الايد امج ل قيسسرب هنانو كاكو ةنورم هه 1 ذر اعساهلو

 كالل داري كبل ا تارملار يعر ناطللا نايو يلايشلا نمسا 2ناريل ١

 طه وعيبنم أبيات مدغم انيس جرو هاشبجحوم نب اش مارب رحال

 مينفلاإ اعملاو ادوعسس ئ ريح قروحسم نيسأو ير وب انينلاب سطئلا مو

 5 بطل اصمت سسوطاسهوباوروباسينب ةيامضو ون زتملووئاشلا
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 اولءواوةمابببا|حاوساهباوب ضو داؤرالاو هلام ار اهونحس بكار اور عوار كبر كلا نم

 رويض ءوطو ايورشيووطس سر ىوط د ءعاسلا نا!( نوم ان ظ امو دالبل اي
 ميم اه يبن عوض فعلا هزي اننا عنب نفل بصدر اسا يطب
 اولكو دوازنملا باويصا هر رضفر كيبل ناكرنا سإ] ضم نيرجرو لكم يلع سام

 نبل يسوارث و اوبخ رولا نيو لذ ليكولا منو موبسح نكد هس اي ارومألا
 ياترل إم اسلاو بارون يلع نيرم | يود اس واسر معجيلااورنأ
 ينعلباب لع مباحصا تامانسو تااماركو ل ةزديبع ما نلسيد ناك بحي اطيل شب
 مسخ عل يملا لوما مهرحااولنتبو تايحل اب نوبعلبو عابسلا نويكوب
 ضعي مسسح مظكيلخ ملوملا يم سسك كنع عفن رماني ارو ضورالا ل
 ناشاىلا ةبد وح عّمعو نابع فض ةليل نع ضحلات انخايشا
 أزه مرسول اىل ابر طخ با ناهامرسجب ترسج اف مظع ععاره هل نمل اق
 يدسحدو انف اييرذداادو اميرل !ئبا جرجير رصلا ملس اًمضاونس ناك حيل

 رمحا خلاد ءيكتلنا ان وسسحو مانملا ف هكر ون ياح | ضعب ىف

 هايينلالحلا هد هيلع]>دو ميذوُيو هيلع دش ناسللاةبرب هنأ

 هناكأإم جيشنا عور وتلا د ]< هن م ار ربوأهوي هيلع رصرخمم ويب 5
 خجل ار اوصاب حمتجاف عرزع ىحرخوإجزلا عر 007100 نبون روساو

 مجبل إرم 5 اوانهؤلملا زهئم جدل ! اه ةعهملء ىرجب موفايلافو

 اعب !اجوراب دونبامسح عبو رل ضم ويت خوه وراي د باشا هرنم

 0 لاتطةب لب يب اياصزم نيدببصو مثلا ىلا

 اءاهن واعي رضيإععربصالدل الا ذو مينغ كو اذكك ب تلم يذل 20

 ئب 7 نأكو ىصنعنا يزبك و زلمإركو قرصرعُمض

 تايبالزهافس ان ايبإ هر شن اف هنراير اوضيرهازلا ءطْمب مربع

 « 2 ٠ قولملاماممل ءانالوؤا هكورب لق ماع إيد زجاذاع ©
 ٠. » مرن يسار اوتو هعالوز زوشلإ عم باح قتونوم م

 .٠  ةويوهو نورمان ه اهوهسا اب نيك ماوس 6
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 هرباخبو هلاوسا عمب ماشلا ل اويبسبب نا هرماق ناطح ابوي يريزب لؤنن نمل ايلا نيكشعط
 هني زاكو محم ناوام جيجّماو مالسال/ ف يسيِلع ضن بيجر هاظب زن مبابساو
 يل اراس كلر هنعلب الذ ندجن ىليرلا ناممع ناكو كلذ دعب هلت شراي د ىلا نلا

 ,سرم ايطار روةكب ةسرسسملواف أكوا فقو او ةريبكاراثا نبا ْطوانأدجن ماشا
 : جت ماشلالاارصات كربلا لزنهرصن نع نيرلا عالص حرنج وحلا ىساخ خو اهيزعر
 ميلوهاظ ةيلونياليام يتم عادولا ي انايب !لرعشسلا هرشنلأو معا دول ةلورلا بابرا
 م هرارعتةبيشعارعبايو ه ريرارع مح حمس © :
 ناطللال خس الافألز اعت نزرصاخلإ و لظنو ناطال موو رجح وب لف ليام !بلطو

 يداوواسح او هليإٍلع ناطل لاراب رص يلا اهروبرجيرفو حيرعلاو قرسلإ
 ٠ رصنلكركلار زءاوعمجارك غرتلان مخلد قشسرب هاش جرف ناو يسوم
 كومان هودصتف هدو ردو أكءو دب وبط لوف قشسد ني عري ناطلسلا

 انصح هدو اهريخو ماهدالا مال | رس قاس مهسر ساو اول | منسلنو

 ىنإلاركلو هيف ئملتقو كر لج نصح ل لاننب قيس إءواوسلا اء انرش
 الح دو مدرس افرع تاطللاّينلات مصب ا قاسو عيالط ملمحو

 ' عر خرتلاعؤلول بجاكل ةىنو تن اكسس يدر رص شم د
 أمل ازهت عانسلاول اجا لع ب اشنح لا هسسو اهب ماقان هليل !دكركلا سرا
 يلا يو يع بكر ماع المرعب يت اراغلاو منيردم او ةط عض ناكو
 هرحربر راسو رساو لّسغو بنيوراهتلا بكم ذغاممرلملارج ف باريع
 واول يحاكلل ئرلا ماسجرماق ناطلل !يجأ ل داعلا نيل ا فس يل اوما عليو
 ٠: يبعاوفرشارفو مكردا عرلاءرعاسو مْفلِجراسوْرلقلارج يف بكرف
 زغاؤ نيقالارساووبلا ب مضعب برغي ىريلع .ىدارؤص ىلا ةنيرد
 6[! لوننساو مويلعاص ءرور اغلا ل اوم صلتيوريسأ ئيعبحي يام
 بر سالب اقر يضت لاقن كيري ناطل ل يلا اوبسكو رهافلا يلا داعو

 اانا يات تلاشت ةنسلا مك عضو هدانا وضح
 :: اوضيئاواركبرمالان ءاوبكر رم حيرتلا ناكو هيو يعم ااه غاباَك ةَميِلُخلا
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 كلام رنمادكو يوازذلانباصا عيميو ةنينحارزع حايزتتحلانافيفاساحلا
 [لعمرحامي ةدالاافسمجكزف سانا انرنعو تول وج فاشل رنعورصاو
 تيصواول ل نمل دما بحاسي رلا زجل ملح اكل مالت دعا هضرسرتش ا الد
 رهرك جيو كتتخا جدزو كيب ةييرتوعوراججسبحاص يلا دامعك م نيل
 عالمالينسا ةلعرقنكو ب ينع خيا انه نأ ل امم نارسعو ا تارئل| نمل نرلازعو *

 ول لاونااو راسا اءل ئرلارو هل كسب 7 يملا د ايعوويلاورصمو 0 انا لعئرلا
 سلط وو هلوفاونسخ كوب ياسعد ب بلع بهذ ي ينو بططظنمإعررتا

 انأبا اروشو ييسر اثسإبا ا علسلا نيرشعؤولسرإو بجر نربردعلاو

 مهل جو كرذيإع ساوماوأو ناوسالا + دامرلااوسردو يامل او ىلع عوملا نويبللا
 000 ةوعسلا نسح انصن الداء يم لاح لاصن اكسالدحأ إيربكزيل ام
 هنارلعو لاوثيرثعومواسيلا بلح ءئلشب ماقلو لاوشيب حاصلا كلملا ما نيرلارع
 تادايؤلا بلطش مالك يلع حلاو مأشملا هْسْرالمل ولا عب ماكل اظمح منكي
 يِرلاَدامع ورح مئفتاو هئرلاي راش هيلع قاّصو هور انخا مالو يلع ول دو
 نحس نمسبوملاثعى حاس بطلا ئدلا دامعاحرو ايان راجح بحاس
 ماهل الوتر باجل ال تسالي هنأت هفيل يلائم بيوت يامضمو "٠
 نونيعتسو لم ال اتمل غرملا نوم سيدو :لكلاق زمن نوحبب ةيلبابالا

 كايبالالما فَ 0 باوجلارظتش مب ماقاويظيماسسال |.انيلع
 باك ف نصم ناكوبل وبلا ىلا و نسكو ف رج نب ئجرلاربع ساو ىوصلا

 ىبكربصلاو هداحلاو عرولاو رهيرلا منذ لكي اماماناكو هوغعرر ارسإلا

 ثعبد :نمإليف ةنيلفل ةوعدرطجي ناكورحإوبايخيالو غرزفلا عيوفتلا ١
 ناكني أٍلعرطيبو موصلا ىريسي ناك جججلأ زم ىهرلاو ل اب هيلا

 مرسو ةييبرعلا احب درتنرت اكورحا دوب اليؤسلا ب الطل عونفم هبايو

 نابع سات ى بدل وب فب يح ةدابعو عزت يعل |زادو لاحرلا هيلا
 هجر وشب ىعد ادهد نكلخو ىر ]وبشلا ناحل ارتعززبا بابب نددو

 نيلا ٍفصابسو ما ز وغيامسخونوعبسلاو اثلا دنس ١ هنأ 5
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 اءايرلا الص سس اند نارثلا عطاقو نيييصنوروباكلو هخرلاواهرلاو
 امناف ةربرج ا دالبنموركداماماو دلاجإ م ايونو ل سوملادالب نم ويلع قلها
 وككسعلاو لام ابني ايون يوت نط رشي عم هبل خان غاذشسب نيب تناك
 لححصف :ىلصلا زم هزراامالا قلعت! اهرما ضومرق هؤيلخ اذ ُنآلااما
 : مافإك ]زن يدارخبلارريجربا غابطلا ن نيسان يلعند/رإبم فد يد
 دب ةوبزكرممجبوم رحبت رحأ هاربالم طع ع سائلا م نسئيعير اب
 هنئبطو نبى نب يسنلا اب عمسيإ ملا نم هر وش ةيإر يفوت صا هاريالو
 عن (بر هي امسحو نوعبسلاو هعباسلا ةئسل | ةيث اح اصناك
 نير صزخاو هيلع ض نذر جينس ار تسرد تاكو دادغبب ةيبومام ا طاير
 ٠ تلك رو نيبكامنهيفام ناتالاو ليلو عانملا نيورائبد قل ةبام نيعلا
 قشيرب باتنساو غرماملا يلا قشمد نيئرلا جالصد اع[ نو هينوصلل ]باير
 جرت سلربل] عليو امين ابيزف علف ماهل اركاسعب هاش حرذ نيا زع ميخانب
 [يدورنم ب مافاف نملا لاري ا. ئرلا فيس هاذا نيلاجالهرمأو كوكل يلا
 مهل او يراوسلادوعرنعاهرهاظد ممم ميررزكسإل ل نيرل! جال جن
 «٠ يثوئلا لع يوازب كلاداطومببلاوين فوع يره اطيا شل ةابح
 ناكةسسلا نهي ناكو اهارف نيرلار خم ميلاو ناكو عامسلا ء دالوالو هلو
 متببكماج يف جو|يزيطخزيرلا عال عروزرملاعلا هل لاب بيطخ زم اب
 امره اقل ايلا برمو هب عاتب الإب مم احلا نطأب مس هاش جرف هيلم مدع
 اكيلاي جو بلط اباوع هل تكو كرصت بيخا ام لاو هراجاف ناطللإب
 ٠: يرلارن ب ليجساغلاملا كلل اين (هيوو ١ كسصّو ئاكاط ق إعلان
 نيكد و بحر حامي هيبأيب خاوتلإرر ضم ناكو بلح بحاص كير دوب
 لاتنرمح] لق ابطالاءل فصو فحنوو ضرل) ءدرزشا امل هنا حير انغر يالا
 اًمضاهلاالملا لابو زاوجلاب ىتئات هيعفاشلا لانم مفلإلاسائجزم ٠
 لاعلان بولس عوتوي يلجا برم سد |ناكن | لاو لعب رو اضبا هاتفا
 2 اطخا ضلت ميرطيرلر نامذ يلءمرحام نينفلرفو سدا تيدلال ساو
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 دارح اني رجا نإ عينلا ن وسي اكو يب نو نيرلا نيس ضرمو للقب
 [نيو ديل ضغلا امل لاب هولا دالبنم ةَيرخُم عطفنازف رجاويا ناكرهازلا
 رف اناكوراعشلا | بع ساو ىبرفلاركيو با ثرج) مول سا دل عوعو هلص)
 فيساياسوب ل لاقعرح) ايا هبا !اروزب نيس يؤالاحلا ا وتراالص
 نيم النو نامرحلا تنور محلا برشت تناو ل كدر ايز ف تام ى|نبلا
 ميعم سأجلا ب انانإيررساي لاتن يرنعيم اوعالن الاء انه عتيشنكناث
 رطنرسوازلا إيرلع ةقاط خش زووم يلع ناماعيلا دامو جيجاوزو تلفام
 ئرلا فيسب اذإو موب ناو سنع امسيبذ بسسس ات قشمد نيس
 ىريعكلاءمللّو هب جريل بابلا كلغ ادجاوبإإب لاثق جدلا لا رصسو لاري
 نيس اكن هاا تع جررلا نس | معضد اوزفش

 تعذر يلا بظيّداو جلا هكوم)ام يف لعد )هيلين ولا فيس يل لام هنم
 راشاف عرس أبر زج لا © اصرفو 00 جررلال نس !يل | هنلزنا ند نمط
 لااق يون يبا هل هوجن اب ارعساركبابا جيف لارا اوس انامييلا
 هل تلو كي لان هل تزاريزوجي هل]قلاَمف هّيوتحاو هرلا ثرعصن

 لملااداعو باس سايل باتو كيل بقو يكف هبا علخزد سامبل
 تناكو هنمنيثالل غلبيرإورفص كلاثد حالا موي تاو ةربسب غرم ماها
 وح هنَساف أطر جتس عرلو ىلا رربعب ناو )راو اروبرشو ئئيس رع هننيالو
 رباكادز ايتئررلارهاج داكعسا اقو هدرذ و وعسسرلازع

 ياراليص هاثيرجسو انس ميرتر والبلا ل عنبل !مالصإ ا بسس | عزف لما

 ابو هلمجاو هيلاددعاو ةعاجسو يار بحاص نسل اوبر كيرلازع كوحاو هل
 يع هر والووعسم لع نم ف اًحرُم عر تن اكو لمد فكدالوإ لم
 مْسابردذ بعلب يِمِرراصف هذ الحا نعت ىو اهنءررصو امرلا كرس
 بلا ] باث مورلادورح ب نيرلا ع الصن اكن بدلا بس يامال مهيل انسحب
 نوكينامنم باطب يدارغبلا ناهرلازب عاج ابا هيففل از ريق ئبرلارهإع
 نإرحزم عريبايوةييزجلاهيلهؤسو نيرلا يبس هينحا عن اه/ئيرازع ا
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 لاوبال زخادل» .ارالال متو ايرلا كنسنم نيل اء نه عرعب اننيرلاو ]لص غلبو

 هاطعاوئرلا جالس نضصم ع واغم ماشلا كلم م هبلَد يناكو هل بطرف
 .اهي اف اف هيررنكس الا إا هنع عجب اف هس ناخن | أبش| تع مفلبف كيلعت

 :”قئرلاج الد ميحا بور ضجيرلو هناذلو هيمو سر ع اًمكعُس
 ترق هْدَفِبْنْس كناكو م اكملا نسا نام ينس ارض

 همسرعلا نع يلاغتلا نرسم ايلع اقاثن ايلا اههتبركيف هتننرفؤشسد يلا
 رصان (وزو نيجال نب ئرلا ماسحاهدلو ةْبرْنلا عزرو هبه هبلع تببو

 سااشرأ اهركرتسإك ارب يه تنفدو مولر ئرلاررسأ ربع نئيرلا
 ئيرل | لاكوحا مشلا نب هس اربع دعس ون [ريمواإ تصف يلا غن
 دابمو تس زسرلو نيرا | |[ وخا رغص او هو ماشل واق يرورررسلا

 ماقانراسارحي باج زهو اوبس عحر اهئ ذنو دارغد مةقاضرلاوبا هنيينكو
 ةسارلا ترب نم|زه لوبدو ميزت ناكذ غرم يروباسيلا يد نيربعر نع
 ىلا لصول نال سر عفو هننجب جوار اصو عرب لصوم اي اد اعرشس ل ضنلاو
 ثرجو هيفسطو ناس ام ايض أثر ارزبب حلول اني بوارامدارخب

 اللحن ون ناكو نيعوي |مسلارهاط نيرهاز نعناس ارح سداع الو دارغبب

 نب ىزاخزيدو دوم ني يزاهئرلا نيس [بو ١ تسمفالي
 ايونوالناع روصو انلا ن حار مز اكو نيرلاروم يجن لوم ا بحاصرغتتعس ا
 هيلع ىلعزت ناكريش الان ريم ا بسسس انو هبم ل اكيش تامرلل اروع

 جرو نوف سائلا عرخو هيوم و دال | تدخاو هيلع كلاطو لس
 طازخل روج او انل ب اخس نبكاو ل امو سانل ايلا انس او مرعم ىرلا قيس
 ونا هللا 4 تر موو دلبل اي !وجرو (مدطرارع لافناتسيبرياظم او

 ١/ نوال نيكاكد يلع ماوعلا برو ريعا/رونج ا رهان َناَضرلاجزعلا
 ضو ن اطل ل ارلع موعإلا تيرجتنا للئو ةملتلاي ل! قاقرلا ب يرتساف
 كسار طنع هل بْيَم سارلا نو طم كو قلطإو مسار للسكن اذ هسل يلع

 © م

 يي -

 © اوس

 5 هبرش يرلاوطرزولان امف ينلظ نمو مقسم [طعا ساو ا/ل ان
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 مون هشلل تابيالا ءزهي مرعب ياكلادامعلا لاك دو ئيباوح ار
4 

 ب ٠ رحب: ء .٠

 . ء سكه رو هانع ه سيلب نيوصنو لمحا هه
 . لضعارلو تاب ييطر ه ابتوس نوسكر مه امم هى

 طش إلمئرلا نيس مانلانبو نيكشلا علا نب جاتو |- سس
 زؤر لو ىدادخبلا ورصز,ر مار ئظم )وبار دصا فون [ضر
 5ويدادغبسرعسيبو هأورو ريكا كيرف حيسو نارعش ب يد امسمحو
 يابه امرجداس ورحب نزح إد يفند ارج مه ىلا عافوهو هم فرحب نيجايرل
 ناّسرادايفاقو يريفرسلا ياو ىيبسفلورمشفلااب) عمس برح بايب مدر
 دمي نيرو مساك سلا ]فاح ون سس سر ةئت اح اص ن أكو مجري
 فرب نايرم| عرج بزل مفلسو ين اهفصالارهاطوبأ هملسن مهاو برج | نب
 باطلايم اجوثين اكو غوبْسل|ّقلو ايندلا فاطو ةياجيراونيعستكُي رلو
 انفال بسلا ةوابخوشسْس عسو ةياسسجْنْسُي دارؤد مدذو ثيرح ا
 اخوي: عامج نع بككو ةرد امي ماقانةئبارشصو عش :تسؤشسو مزّيركاسع

 رايب ناو ةإما جور نطو هيررزكسالا نكي امب عسييصم دف :٠
 ةصردرالسلا نب قاح نيل عل داحلا هل يي رضْمدجد غور مل لسن
 هتوحاو ئيرلا حالصاكواعب ةيظعر تمرح هل تاكوانثو )لع ثور
 رائبرساخلل ء عجبا وي ٍضوبو ثير هلل هيلع نوعسبو هدور ورب
 ةلعوربإةميفح الاب ابلا رع هيررزكسالالهاو نم دورا عسر

 رافصلارراكلا نحو امل اعدجر اوهو نيت ةبال از واه ذو 20
 كالا مهنع ثحواويتكاتلخ عسقُث اورص اتقن اطفاح ناكر
 بعلو هاش نارود مهساو هيباكئ رلا جالصوخا ةلورل!سشرغعملا
 رتلوزملإيل اهلوحدو نايخلانرككرفو نيرلا الص ئربكان اكو ندلا
 كلملارنوسنن ٍكيناكو نا, قالدإلا نسح اسس )د اوحز اكو كبلعبل
 0 ا اور يول فايد عونا كس.
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 وبميشر ]بي نلجأ اب هيلعاوحصو وإرخن بورد ووطلب عم اير

 07 واو عدلا و ماعلاو سافل خا ايسم ناو لكم هفاهباولثمو هد
 ازرا عطنو رمح نييومددرثسوخوكلاو نان الار ما ةىبسلا لا اهوصخو
 سار كرد اعلظف هوعظتن رج هيرب ايلح هلاوعج مز ممالمش ربو

 ري لبللاب ايلا هولاكو هوو مرسم هصلج نادارإو داب ٌةْيَحس
 5 ًاهونفرذ دمحارباقم ىلإ اهولج ىانلا 7 0 رزبللا
 فوولا,ت اقرصلا بحاص ف ]مار اطعلا نرش جبنا وهانهىرلإوطو
 نحو سرجلاو ءدنس ايراد قو ن اكو اهضاو ةالسل وبلا
 نة يبجو داي عو رمح فلح قرطاو ا سايصو
 ام ةنيللارتب | مصر هد امهحونوعسل اود سداسلا ةئسلا
 يأ يبننا لجإفيل ايا ضرر يبراو ي مشو داره ىد علا باج اب نايف

 000 !يصتسم ا بيرن نا فيلة لار دبا! بسسس يور
 مويا شل صرو عيلاهت وبات لكن رارل اذانسا صاصلا ىب [رامع فدو

 معوبشلا برو ريلَتَملا ءاطعاو هنطللا هم هيلع علْغو نرلا عالصيلا
 يلاداعو »خو مما مايل ف ماقاوميلع ناكر نل هامل ورعسز رعبا
 راس دبرلمولا ب اصنرلا )لص يمر تسّصش هارب
 نابكسئي الساكن دجضئبلادؤنناررسيئمورلا الب لا رلارالع
 هالس جلع ةلورلازعن الو هبلاي أمم امك نصح بحأص قباب

 تبنكف مس ةرشعل !اسافدنني) هجوز زف نالسر حقن دوعسس قبب

 تسلب لف [نرامتااماو ابنر شع )اداء بلا عض لشن امينا
 رزانالل ايون: ع قبرا هاقنلاو ندع راسم ولا والص بايوريلا
 لت ل سرر نابحو دوس الامل ل هسا رجعي وص نصح, سبب قب
 لايتم لامعم اهيببوابرضاكن وبل ى دالبيفاناطل ل اد اعو اعلا زضتو

 يع ٌنعاملا لا ةإدا كمرذ !بييصصح م شمو قشم ديلا صف يراسساو
 كولد اني هنحلامامل لس هسح باكا جرب بتككتتناونيديلا

 فل
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 نوووتملا عمال عيصو عرتعلا ىو تةنافو تاو ةدسلا هذيلا امو
 الضان اكو هنبطو يرننرمسلار صان دهم ايا عمى تمر ذو باغي نلاو رع
 مئلاوباروب يباع يدع |ن يلع نير جخيفْو د اسسسص مير انيذع اهزئالقاع
 رباتسسااسْعلأو لضدلاو ةسيابرلا بي نيزك ) ءانتنلا باق يفاهارلا
 لابن م دو لاوُسْو باشبوهو يرن افيذعاهزئالضائناكو غنلا هربا
 ٍبيَعُن بينا دوعسم ْيْوَن طيسسصح يدر مازن تاكاهيو سالقلا
 الابجاكئاذ ايس اف نايوراطعلا ئبئيرلاو يب يري نبي ناك نونلا بإ
 ىانلا اوماّضاو جلملاو بلصلاوؤئتلاب بشل نملم] مك ولا فرب |
 صانلا مارإلا هرم لو يملا مول! ناك الد ىلذ ىلع بوس راطعلا نيناكو
 جم ] هبل مو نويسلاب بو روتمم ا مف ا هزم لسع ناكو هيلعِضْيف
 دالخب بورد ف هوبجيراطيرشلءر يف اوشن دادغب ماوعا ا و لدم
 دودو وف اوراطعلا نب نوت يعيب يي اطلا سيهابو نولي مو
 بيانو نا اصراطعلا يْولأ سس ةلجو ب هدامر

 دنت و ئرلاوب لغد بولي روعي انيس يرد نيد وصنسسإو نزولا
 مروي برع ناكراتتورلا وسوبر نيويرولا لسمل ابيس ناكمئاانركذ ..:

 هنغاؤ مجم انا مامالا عيوب الف دع افناميلع ترج اروضس ابا ال
 ةفبأكل نا انركو فوك المإ نمي ث يح بدلا ضرم هب ناكاناو ضم ا
 داوعإإةفبتو هراو عرج هبلكوو هشنحيب موب عباسلا جب هيلع ضف
 تاواإف ٌةلجد يلع تناكد[/موساوفوحأو هراو ةماعلا يبّتو رود سير

 ىوداحاجرال ةليل حرحاوريفو جاتلا ل قن عرعملا ىؤ ئاث رسلا هليل
 ناو" ءتشكو ءلسغم ضال هسَص برصلاراثا هندو انيس علا يذر تع
 يلاوياوبعزيلئيلامكار/ يلع توب ان عرضا اجدرالا موب مرمبلا تقرت
 طم ماوعااب ىلا !ضجد عامو برج ادع ىلا نوبادا غلبو ل تح رع|ق
 مهرو هيو ل فمو عكا وهازخاق بيئنلا دوعسب ربع طل يذلا اطعلان
 هل غاولجو نفك مدر وتاعززناو نولاح ا يرفوجلا جانت جلب

 ار



 لوني رمت لالا تكرر ابد كانريلا هب ةرازولا لاا تورلار جرب نب

 انياانا,لاقير ايد فلا فيرشلايلا تدعب ةرازولاهلا تدعوا تردد
 بيررياراداعس ريش و ميم فرصتي لم هيلا عيل ) غر ابو ٌيلاريل الحا

 رجيم هتووانكب صزلا قاب يؤ اوارهيسا هانبور عبغصاار ايد
 , دجصسملا وْ نضوو لاوس هتافو تان اج هروب ىتوؤبىانلا عتبي
 ىَنا ارو ادهاز البن اليلحاريسناكو ني رصانن لضملاابا عبرا
 رينرلا ضوزدلرابلا نيهساربرع تنير لم تين ءانبر| سم
 رتفن)و تارا ًءبورعلا جبار ف اضن تاك بيه ديردولا جيس
 اهرلو ضرس ءرور قفل الع ٌوباص تاكو )اهي ابز نك ركأ لائم

 ةاالصلا 2 لهوا ىبأب اب ٌتلاَتْن السلا تو أو صَتْحاَف ىرببْرلائ رجا
 ىرلو تام كاق ادام نلف يؤم كاقوانحلا ا تجر ناضربلو خت
 ابيلعويطينرل قيسصتسو ةئس ةياماهرعو دادخب تيْوْو الصلاه

 بهل رمي و تصنف تداوي اكل بيش [ساوحم
 1 اد كونا رو يجستوونع ةنس تيرا يول لاو
 ماكس كتي ذ ىف معارب هارون رن الضان اكاص ناكو
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 5 5 رصعش .

 ٠  هاهاكاويرنعن يزعو دلت ريمسارقاراب» ٠
 . . ءامإنياب عديم تعم يصْمْس نأ لهل نان .
 # هس! ف غيلئاقإب بيتر ايبتامتنكنا» 0

 بيبللاز 1 ةمالملاثن اكو ير ح كمعلا اكن بوثنلا نم هلو

 نابعل انو تاكو يرولا لاه سام ا كريم بيبطلانع هيلا
 انيخوبش هرع يورو عع يطانالاب اهولاربع عمس برح باب ابب نددو

 يراينالائب عرتلاوبإررككادب اربح رب ئيربخ يو صو :
 ةسايرلا تري وروعة اعتجو يستر او ولها ناويرباشس الا اك
 25 كيمو لاك ثسُه ءاودلا د يدس دلو يننفيج نناوبلا بان باكا

 ات ان



 تل اي

 نب ئيرلا اص بصور وصمود اهوعاور ضو من اهاونبو فل الو اضفلاضو

 يارس امعسرإء وبلا كلو 2ضنخرهوعبابو ئرلاجالملوسر يدروربسلا

 اكنشمل كائفروصسي نيبال ا رعي نارار| يضم ازاكواشؤنب ا نحاو
 مهرلاربع خوبملا جس هسحبو كالو اهل ىازدرسابعلا يامل مهد نإ هساسا

 جبع ضم عملا وذ عباس ضجلا موب ةنعيبلاب ئرلا عالصل) مداول زرصو

 و بيئتلا هوعسرمو تزل حاصر اطعلا يئيرلاريبهيط
 ين هريز رم ضي امني رلاّؤص ماشلا مونيكا نآعلا بسناب جيد

 يدا, بوهوبر وهند !يااببا ل يعامساو ناهس| و نو | حصن

 منيا هيلعازفو امس عو نر شع عيت سيت داهرهاطوب!ءنينكف ناهس اءاذ
 برح بابي دو بهر و ف ةأيو هوسو يصحو ععو كرح او ب ولا

 هندايلع بو ]فو ب امو ةرثعد ا: تمار ديو بانر نككم ابحامسااباو
 وزو هيبارعب بدال ازئاو مرو يدر مسل ياو نيصحلا ب عمى ديب يبد
 2بوهلويبو لشي ناكو اننيضخإلا نزعل ربع مس عامي نع
 6 ةببوطتب مهاب انيشاولان : مس |ئسم ٌعلبا هد اعلاو كييلا

 رعشس
 0 او او ا ا ١

 . هارت اصعإ»لاءارتوءهرهاظ ءاسرا سك عاطارتمه ٠
 ني ريو اللا ارابباو ا ههبامابوطتسملاو ون سف رسمت

 .لام/ريل ةريبسلا نسج فنلا يرش الداعاداوبح ن اود محوبا هنينكو
 قو اعضاوتمناكو بيلذلاوى رك ائفسائ مرام اًهوُمْس الحر دف هرنع
 رسوس اس ئزس عم دلو لَم تاهو سالو كسنع عملا نا

 مو را م ساحل رو اهلا بيكا كرو دود لهنو هراد 4نئدو انيعو

 نجر سا بح ننس إن يرمع نيد يروا نفع يو يو إ حصن

 ييملعلا نحلاويا بلاط | يلع ننيح روز نيرع] نيج نعت
 لالضعر اع ام ويلك ثيدحلا عمت ةياهتو نيرشتو عيش سي إو يريبزلا <
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 بحاص ناورد ناو هيبربط بحاصور اد اس الو أوو رل) مرقه مذ ضرمرف
 ةحتر تايواسح بحأصو نسرْولا بحاصوابإب ناطسلذو ءلمرلاو سيب ط

 نم حارو ناكو يسع هينئلأ|ص لخور سال يف مهضجل نابو مغهن سلخ ئيظع
 عرمدعقو نال مقر اني د نل|ن يسب ةوبطقلا ل بسحو هانركذ قو هلمرلا
 , ناطلساراس اس در سارملا ئييوه هعفو نهم وح ا ةي تن اكن ومع

 ةصاحلارزع نازحالات يبو بون عيرشت يهبلو بوعجب نصحىلا ل والا حدد

 ررلاارتلس هايس لانملارشإبو نيباقنل ولع ملؤو قيبج انما هبلع بصت
 ونجعنن نول !ملجاعو نامالااوحاصف جاربا#ا تطفنسف بادثاح ال اوف رحاو
 نوبلا لتقل فذ اعارد نوعيرا هلوطو عرذا ةرشع هروس رع ناو
 نازح يب ناكر ريسا هْباُم نيم ا يراس) ]وصلو نامشحو الأ مس

 هلك ةسينك تدير زك درفنب ناك ب ومعي نأ نوميزبيرلا

 انو يسم ني ده لافد نصح لا انهاوكل 1 دو ارسم ناطلل ١

 3 راس .لائدوسلاب,
0 

 3 هاعثازعا ترث كرعأل نيني دلع الا نكرر ٠

 بدراررلاو تاتوبلا بر ةنيلخإماف حيرملاب انكد ارغب ىلا لضاعلا بكر

 هيبسر ة[رغلاءزه نيرلا ينم ربشيدراو مئيبلخ لال ومط ىيرعام ل /مالاب اوب الع

 هيبلا نب رلا يسرا هلوناعد و لانو ركل نامعر ئصعو لون نالسر يلد ن ١

 يبتاذلإ اولا ره يح هذولا زوب لري إلا قناه همرهو سرا ذا
 نيب ل بيب ءل حاف [هعزيزعلا كاما رو ناطللا يحس مدر
 راو )ص فوغتل نارر دبل محو

 4 الثوا عينات سدلو ىايعلاوبا هتببكور مار يس|و هع !ئير صان الخ
 ىذ د ين ئبش) موي هنعيب تن اوفو داحدر سابا لاهم دلو مادماو امو

 _ طل نيا دةميبانغاوقتو نتورك اشواك الو ةعنلا
 دلو نائب اجروصنم ىف !ىيمإلاميخا ا اين اكدت المس يلا لعن ا بحاص
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 طالمخإو ةرشو ىانلاوتلا الا مسا اره مبلع جرح ابو رب اكاناو ]ا يزولاو

 عروش كيذون اسس ميدو هب بتلذ يبو صيح ب سانلل ام لاف
 ثيباتسمبا# !انلازةلاعل لاقيو يذ الرع جرطلا نيربحا تن

 وويورباهل نا هالخألرارل عطلاخح تاكو نمل ظحلا نبنكو و يبكلا

 مرجلا اردع عبار نيبشإلا خليل تينونرزولا ةلبلح تاكو تاقرصو

 العب هباطفلل عروضنس فيز اهكابشملالداناو رصننلا عماج [بلعلصو
 تجوب بايب ننضدو د لورل! باير اهررمهو زيلع منيل نا
 نعي ناثسعلاعراصم منع تورو جاسل ارصانيوفسح اعلا عام

 خياملا تراوح نرعو قيس ثررخل جبع زوو اهزعءعودرلا ءإط د
 ضو ا هميلعْ ار متناعل) نوسانتوبحلل | او ةيرعبلاف يرحاعقو 10

 ربعر يخول ايئرج مزس ةعارج اهنع انل يورو ةياهييقيسحو عببيص
 وَ اس بشو مَن : ةحلاصتناكو م هرعو م خالائ بلو ٌفلدويب ملا

 لصوملا بحاصنا انركدرو نضل بير سص )ا دينزولا يدلل اح يلع
 خس: يزاعىرلا فيسديلء وهج وب وو 1 ١

 اذا ئفرم لوما ميرسينرب فوت اهيرمتارالاج
 هنأمز يف نوصدس !قلخؤح) ناكو همارنعنفزو ةنيرلامالحت

 ريفصغرأتدلو ةنسلا نه ظنامل ايومملا يرج خرا رس |يتحبو
 رس طساومل||محنارلا سل | ده نم هيف ]بد ليطكألا ةرو نأهس

 هثم نال اعدو داوم ايد صصتسيرل هنإ لربع هب امسجو نعش 20

 دارقّبالُعلا عمو [دوإ تح صف لعاهدناو ثحاحلا و بلع رظد

 دالببو ءيئيسر] تلد قرطلاٍلعاون امو مدالو | سانلا كاف !بولاو
 خلل لزلا معلم ةنقاسس ئلبجلا يي ناك رحل |بجلا تمداضنو مدا

 يضتسملاطخ غرمتلا |ذ لس ؤرو اهب املا نأ وجدمش نابرطصيف
 نيل اهوا ثضتب منيل مج ةراشإيوصاتل ارج]ىابعلا اورلول
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 يرجاميفو ةيامسخو نوعبسسلاو ءينإرلا ةلسسلا مبوصو

 لجا شي اع لاق يف نزلا بح اصر اطل | نب نيرل وهبت سلجم نإ ثحع
 يلع ةبْعإب ةشيباع تناك سل اهكرح نبا, فر جدو ىدادخبلا نبلاقن
 هريخاف هنيلخلاملا كو هن اكن نم هماقافراطعلا نب هيلع حاصف لع
 , ىدح لاقدر زعي اول افواوعجب هيلع ثحبام نولبسو ارمذلا عبمللانف
 نا جرلو ال اقن يرج هنا عمدت لتقل إب لعل سبل ] هر منار زمب ال
 ل اطلب بركف هرعومعلاه يي داو ييبرنلا ند ديغب هوراث | (مسلا
 كردوكد ردو صصخخصعل 3 ثم ىلا دوجب الو لطي لاقت هضيلخماولا

 يعنيبر ةراويعلا نيرح] ئيب قالا عفو اس لاو منا غنصم ضعب
 نافرادام نيكدعن قحلار داو مالم | هبلع ملول لع حلاو الا الد اريلع
 ظ بش االل او ةالطلا هيلع ءلوثل دع توكسومو ةرزمه ينم ترج

 دلاعلصز اكو كبلعببب مزمملا ينيرلا سمس ومع عفو
 هبلطب مرغملا نيل ل راف قشم د نيرلا الص مدقو اهابا هاطعارت
 عر منّساَم كابلعب مم يلط ها/ملورلا سس م ايوجرزتع أد

 , اهصاحربرشا ةحش ماقاو كبلعب لعل زو قسد نمنيدلا حالص
 رثكو نيران هاطعاإ وعلا بلطي ناطل ليلاس اذ عنعامرفتك
 ميخلواك بلعب ىرلاعالص ]سو ميلا مرتملا يئرلا ىسس عوضو باط
 عالص علب رمل كلم يرشيسلا تاء ديس مشو ةلورلا سس
 مبخا نب ءاشحرذ ىرلازع عبو قدسو عر اعين اسبرب هنائيلا

 ن اذ نويبع ع ردح يل! كانهم ميِقن لاق هرخ نزف يلا قشسم دركاسم
 عبط وتفر اش كيب )يح موف اقنالو يف رويطلا بك[ تان دكواج
 طعرماو هوزخاو هش اذ هداج يرغسهملا ياا ط بالا حسب اف نويع
 متالزنف نيرلا < الصادو مايا عب يرفشللا نامو ءاش حزم مومَعو
 (نرإ تك كصف غرفلادلبيا تاراغلاو اياوسلا جدو بوغعي
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 ه ١ ءباتخ.كرطايو يع ه خير ضنوساولاكطحام»
 ٠  ءاوباعيزلايرنع كنا مالت ملواوشااناله .
 منع ساانع ناكر يحلل مالظد كير امو لامملْمَف لص انل !يضاملا ةلبالو
 تَمخ نع لضانلا لاقرث اوبك ف ظخو ةرييببح نيروبنولا يدلو لق

 ارجاعي منيب ن جرح فو اهسالمد [ملا نم هل تنف>اببب د اعسلا دل 1

 ملوسرو سايلاارجاعمهنيب ينوروخ نوار متوهو جرح د هسا يل
 ا نيرلاعالس هيلا ئحاو ماشا لارج يلع علو جحر ىيبالا

 همم همساف بالا بحاص جوعللا نباداو ماض نين أو ميشا منسي
 جر يزلام ويلا تام ةورماذ اب د اليمجالف اع اب اش تاكو ضد يل نب

 كاتن قرسصفس لب نا صوصلا عمر داود هلو :يسئيئالت لبيرلو هيد
 عطوم اررف ب جاني ام لاذؤصللا مانف ضرالا اع هورم ينعب هوُسْرم ١
 دريل كيو مل لافت يسار تت رملل ا اذه ىريسإب كلام ةارسا تاهو ازا
 الهو | لّرح ٌبراصل هبا نان ران ايصكتالم تنك ام ؤس ار تمكنت
 ىلاتن يلع رعسمل ىبتت !2لاتف يلع عطاني هساو لاَتم يب احلاينمب
 ىججدركرج كبف تكلان كنؤم١ نا دبالساو لاتن طب يقدرس
 ئيرلا باش يفرون [يدو ل تسصف تلطاو هبانئنساو كونند جوعملا
 يون ضيردوهو خيرملا يلع كلزنف هامح هل ن اكئيرلا عالص لاذ دونك

 ذويروص بحاص ئيكيرامح ن سنوكسس ئيرلإمانل يلا الصاهاطعار
 ةَسبالا َءْسلاِؤ لئمورمع نيرلا قمل ءامح نيل جالمويطعا ان النو
 61 اصوبا يفت ميو ١ صم نرلا قت ع ابي ان نيرل صان ناكف
 هخج ا موي هيليعامسالا هيلع يبون يعمس] 4 اصلا كلم اريزو يلا
 ررصاورعواف هوءرسح دعاس نا ]فو و ولَسْمُم يلح ساج ةبءالصلا رمد

 اولخ دو هسبخيصعلا نيسدكاوبو دكرما حرطازف اولادو هيلع غلصما كلما
 هرمد طاصنا كلم اروما كلتخاناربرم ناكور مب ثس] ل والاو هول هيلع

 هلا عورج انيينو انريس هنفلخ فرش! ء سدا رإسو عضو سرد او
222 

 تي 5

 م“



 نيتريررلا رد لتف يزلامويلا يب كلذد لاد اعط لها ننلدر ينرح لام

 هلبتل الإ اسزتعم مرس) ماسر فن كالث ديم بناردريجسولا ةعاسب هلق
 يتح كل زكامّسرحاو ليشم ء توما ٌءالص دلع الصف نارح الا ماقو

 ادمان مينو لكتملو مملكأسلو مونس تبيعتن بسصصم اذ موبلع هالصل اول
 ند لسفند سيلا عن تن ايو اولئقو ىلتتْمريزولا ل خاوبتوو اوجخ
 بح اصراطعلا ناو عرس إب ةلورلا ب ايرادحوروضنملا تاجيل |ل محو
 رك ةلورلا ب ايران مدح مهزفيرلر مج امويازعلل هدالواى سلو نزخ ا

 احلا مهخ اجو مهرس اب نبسل ار هوبي اون دحا مومعنلذتببإل فيلر ما
 (/اداوممولق بييطتو نسانل او هيلع زالر الأ مفي ا عمن موو
 ادعامالاوطاو سماس نا مضجن لازم ملكت يبس غاوئلَمخاو علا نم

 مسيو لاوهازحاو شما ع فقم هفب ا عبد (ونيِب ناكأمل لست يلع
 لوقو جياع يجرملل هضوعي ار ارم هفيلا ب يتكرت ناكو إبلا ب
 إذ جاحلا يولق تزنش !نييمولاويارجرحولو مال الار اعش ازهنا

 مس لذ رفاطلاوهو نزلا بحاصراطعلا نب بلع هيليعتسالا
 ٌةيزخ ا بح اسراطعلا نزع اسنإ» تكل او ههدارمجد يرلاو يل يح
 ميل قوهوعاسلا غلب نبأ يلا ئرل) ماسحإب لور ل عبف وبلا كند
 تارائايويط نار انابوبكأ هللأَو اهاق ماق هلتنفن هج لا اجالث دعيو
 سورا سيير نب ماي|ةيالتق مناف هيبه نيريزولا ينبا يجب يلازع
 م أروئاس و رلاى يدير نياؤع ل نردملا بحأص عن تضِبو ىلا سس ا
 نان لش حض ادب لثسو َملتّدرش كابا لتق س دل ثق لوفب لعجو
 يلو ار رس ادرك نسم ةل شم جا هر شيو لسمو سراطعلا يسم لاقأك
 يب ناكإلءاعالصائرزولا ناكو عميد ئيبصح ا نب ممتفلا ئيئع ثيدح ا

 انس) هس ايطرلا لاقف هيلع اورثآريززولا يف ١ هب اوحسخر باين نيلنلا
 .. نيل زهر بذولا لاقت لررع ينل ز نهي نياخائاوازكئازكي فذ

201 

0 

 حز

 ند مم

 تا مو



 (اسماهرخات بلحيلا حاصلا كال اداعرو تامف هتنا سَ نخدو أسبوكتم
 سير نيريزرلا نون! ص عير كرمديب الرا كندر
 يل ءنيرضظملا مسا برع نب هساريع برج ههساو جوفلاوبا اس ورا
 رفد ليقرلل نراه ربع ديببع نينسحلل نير عنب دن رج نب نسم ا
 رتسورلو نيرلارضع بقل ههارمأر ماعلا ب نيزوإ تسصئءازكذ
 ايلف رؤتسملا هرقاو:ونفمارا دانس | هوبا ناكور ياسو ةرثع زوبر
 ريب عرس انوكو اميز ايو ئرلا هبطخ صحو عزونلموتتسملا لو
 ابو عرار ئيعطقخنم ا عوعيتخ هترادع ل نزخم ا باصركيوبا نولا
 أ اورل | نم هيلا جانجج أد عيترب اناسرابو داهزلاو |لصلا نمنع اهج وعم

 ةرهعلاود ميار احيرالل موي ناكاط شنو ىل يذم ام هوغو داؤلاو بزعل
 ئيبااودلرؤبزها جيجو رمل باولل يلا ةلود غيبعو ةرايس يف بر
 اسيزف هنورمو ههحو هلا مويللا امسح ن اكد الديلع نوكينو هل نوعدد
 هيبري نيب هلورلا يارراو ةعلعلا ريع هرايسلا نيرعصا] و سانلا نم
 ئب نيل اوي ارعامةاذتنلا ضواو نابيتنلاو هصاخل مدخو مهرسإب
 لصو العاب زولا «داع يلع قوبلا بص بكرالف هع جوبر هنادراطملا

 .لانق ولقم لاتت ةضف يبد ينومإ در هيلع جزح اص بإب ا
 لإ ءوعد لاير نول يلاال ا اهإس ام لاتق كتضض تاهنالملا
 ئمطتسو يلو زولا لضم ررصاح + نيكس هبرضو هيلع ٍش وم
 يزدو قلم نبرعلا عراد عبو مكب ءاطغند هسار نشكناو هنبا د
 هيض هيلع همس يدد هاذ جوعم ا نب بابل بجاحإلا عب ن أكس
 ريزولا]جواوضوحاو|ولتةف ن اقينور كورطو صرخ نكسب ينطابلا
 ةليللا كلت ياررنفر رزولا ناكو هراد ىلإ بجالا] حو اصطعنر اد يل
 نم جرجيس تعارف ن أكو نانع نب نامعقنامب هئاكدساس ع
 رهزولارب مسيو كسب لوتس ازاو مالسالال سرا ده لأقو هراد
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 ريعان ؟عو نلذ لخمس ا بيرج عك أ ةروصازه كلرفغعاناربرا ا, لامن

 ةتنتشلا مابا اموب بلع تلد لاف هراحناكو يرغملارتعرب نب باهولا
 يضر ل طايح لاتوامسل|ملاهسار عفرم اجيزمارعرايبرلا ترعرتدارغب ذب

 يىضجول سارح هنانسا نطقسرت كن ا ازد ليم

 : وفلفل عرعول ذب يلف لو نان ماعطلاو ججرلا ل ثوبي نايا
 تس انام نإ ,ارزفا امد ىانسازخارمو عاجرلا يرعرخأ 2يف ثعيبو

 موللي توما ميسب [نا همنصلالمملا | اباحماالرم يوامنالف اباموب يف لافو

 تيل هزهاوحاسو لابحلاب يوب ناو رس ادغ تناذام هَل حا عطب مو

 تنال اّئاربا اره كراولعمب اب كرلد ببط ىل تلثم سس ان نيحلاملا

 ٠١ فيل جبر اجانب نزاكو يدرج رسك ناكو بسسسف اربح ا نماضب

 طوبوبط ءى مداخ مسمن ان انزوي هلا كتيتدطننت هن م سنت لك

 نر حربا ذافوزشكم نوالح هيف ن] نطذ ه هررب نيب | هحضوف قسيز دنع

 اف ران هيف تنور ئ النه كل لت ا مدا لان اموبت جار
 كيلي الاملاء ةلولحلاو ملزما لاو: م يسش ىع ماره اطوهزهرطت
 . قكحكئانشءل تعم تان مداكل (غلبانىجلا م ]نعل سيب هرصنت

 علدوإلو مهلخو اكان ماكو دوج نيرل|رؤن مداه مد اهي عفو يزور

 زار | نيرا رسم مرنجو بلح يل! برص نيرا رون تاماطف هتع يداي لضوما
 مَسطفاو ه اركذ قو بلحم اهب ادو املا كلملازخاو قشم ديلا اج
 ءانركرقو ,طاصغرتل اورصح الذ هيلع صعو (يماق طو مزاح اصلا كاملا

 د٠ ىلا قا 1 انارسح دعك ناامهرحان يلوم هلق ببس يتنلتخاو

 يخالط, يوسمل فتساو هزاتكوما لارا عضون ياصلا كلا برو

 ويلاطو ك2ظ116]0111
 قاد احلا سف ا (هولبس نا اوباف باو يلا بنككمز اح ةعلق ولبست

 يلا ورخ مراح هلق ملت نماوعتنماال مناف اغلاو عممجرهف سال اه ايت
 2: تلعن اولبخب مف عمان عملستنب مرم | لاتف محاكأ دحبو بلح ند هل ملا كاملا
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 العر عابضاونرص)واهر اج ااومطذو اهوككل بول شم اال ولو اهطعال اق
 اهبيلعاوبصنذ ليعمسا اصلا كلم /!ابصاع مداخلا نيكسكاعيو مزاحم
 كعبد حاملا الما ةحلاسحييلا ةرررضلا ناي او ماب اهولاقوقيدجانما
 رلأ جالسة ليو يبجلا حاصوباو نكست نمو مييكاطن ايل اولدزد بعل اهبلا

 اصير قشمد مردن ماسلا يلاراسومصيرتاسع عج هايج ءغرشلا لوزن ٠
 لامب جيزملالا ثجبزو ن اكو هوهلو هن ازلب لوس نلورلا ىسجت هوخا
 بعلإاياوعش تنالاذو ملعف مجتورمالو ئيرلا هالجإعزمن هد اصم
 تاننإكل اوس قدم ىلا نرلا الص لو صون اكون يلا لأوم| عيضنو
 سيلا او يورك نرم فو [يضو) سصخدركب) ل الا عومي
 هدم اكزيزحلا فل عنازنلاازفو ةبامضونيشاةنسرلو لح لاهينقعلا
 ينص ةلذو تنايو هنقبطو نيبصحلاو) زثثيرفل عمو ير ونيد اوكري اؤع
 ارو ارباعادهإز ناكو لت جزرر وا أب يزف نفدوريضتدلا عمابج هيلعإصو
 أمروا علا تس اعل لانو هت انيمي رح هجيوزو ةداسلاوبك

 ديل ماما دا دلل ىإب فمدو بلل انلاخنلاوب يل نب ةقرصؤيوت
 عجيسراولافو ظمنم ا يرجح ند دادضيب جيرربلاودفعلا نيب يزل :٠

 اذشلا] ف هنككورظانو قذاو مزفتو نازفلا ظنصو ةبامعدر ار نيمو
 هناسل ناتلف سررببب ناكو هد انغتع| ويتم منسالملا نك انييس نبال
 ريشبب ةراتو يزنو ارلا نب ىسح م نفسي غرابو هتريقع وسي ءلريام

 لاقومسسستل اريل اوانهتل الضوي ةراتود اسحالا حب مرعي
 انيج نينه يردااد هسسصل أتو كلل اقود مالا مال ااكانا اموبايل
 لات نوم ىن هل اره نير امش ىل لوأنوابعن ا نوريبرب قلشس ىاإلو

 هزه حبو هيلع صإمل ناناماو نيزس هز يدرس هوم الف يرج
 تامالثى انلا نم بلليدورففلاربطتب ناكئيسلادامتعالاو شحاونلا
 ه)بو برح بابب نف دوربحالا جبير يف تامر اني د ٌةبأمالث هلاو دحر

 نفعا ءل نلقلاذ' كب ددد العم ام مل لاق ن !ررعوهو مانملا ظل الدل وكلا د
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 يامون وميلاو ْكلاتْلا همس | لعاساون ارصونيعحك كس
 نيبو املا حيل ازاي ئرلا بطق عم تاو هفيلخلا  بيصعوزل اوس |بيزسو يو
 ركيبرماىلاريبعاو منع وقبل ل انصتونملا بلطو ار إم ضرالا ليسو نغكو نيبس
 رخو اسورل | سييير نيويزرلا لع ضيلخ ا ويزن ايس سو هيلا نسحاو
 ناكمنا كل ذو دادخبب ةمخفاو نحذر اسس بدر نرنسو لتتغن حبا ىلا
 :ننيسيرااماقاادالؤااهرلوافممإ.ربعلا عوزر امتع ان ماو ررعلهرل
 [مييلع ما !بسصص اوم اهرب اورسالربعلا غانم الا نأ نين كاذيلع

 الراح نوكناا لامتحا/ نضنو عونحالل يبيب ربو (م) اجي علا مرحل يضع اينو
 نائيزااا ىنخااهْيال |ميلارظملا هل وييو هيلع تمرح [مميدب قرف ذ اف رس

 الموتر خالايداهحوب ليلا ةنعفو تناك ميار تك سصخف هسشن لع
 تمحوز ان مذاينملاتيرب) عرش نال سع يلعزنو ركاسل يمس زم نيرلا
 كعبد حيرملامرطل يب !نرربربرسج ا ءواسملا
 مالم زاكاسع تيزمؤزماورببكق ضني لائق ذ لس قر ئاقو عنيد ين
 نمؤ بيرم مويسربخل للا نااولو هراعو يبيع وينذلا مز ساويكرساو

 تناكو دازالوامالو] يل رخئرحتيلاليلل اء نيرلا جال راسو دعا نيم
 داكن الئيرلا جالس تنهواف مال سالي ىلدا عياولا طع ئس صولا عن
 ناو هلاطرارساو هلاهرلثقو هيبازخ تبدو اد طعواعوج نلتي دأ
 زختو هرسارو نيرلا ون ناكو رتل اول وبكم ناكو طايرا خيرنلا مدس
 أو جيرفلا وكول سو ا حاصلا كلما ءقلطاذ يلح ةعلق مسدحو مزاح
 ٠ افلا, دعو ةدايزاونابو نااخلاغاورمت من )نيب ارك فلتا
 نرلاعالساورجيزل تاراغلائءاوجج إنا جررلريظتعسو ةرسللا تعنرو
 نرارساو التت خرنملا مرعتنو لولا اولخرز ميلا نووأي نصح/ نكيماو
 ىطتويوالا ريح ءاالسال ل ءامظظع اموي ناكو اد طعواعيوبج نام موس يس
 ئرلا جالصاخدوجنررلاب غش |يواهب غاناث ءامح لاى اررأ جنو
 5 هامجاهاوركسعلا مرتاقم بوطشم ائرلا فيس عدنعو ضرر رموبوهو
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 مزذونامعيراو نيجستنو ين اءيسرلو مضل اوبارنبنكو مسنلا ئ دسار يع نبديع

 ىبثير ناكر هوللاو هارشبب ثيدح اعمسو ميباطنلاب يم ادعس| يعوق ارغب
 ييراارون مايا مالا عيبجو بلجو هامحر صحو قسري ةاَسْملااَسْم وو منيبلها
 ميئااو ربي رلارونالو هبسخ لاو ناؤوالاو رجاسبلاو سسرارمل|ماويبل !نأكو تكي ب

 هالو ون الغ ضج ميد فوريلا قشمو ةيكمح تاكو ئيسلاو غلا حاس ناكو_"
 اناا ضب امسرحاو لوو هنعاضم امهنيب تاهو نبلا جالمل ئيلارؤل
 جالسا ال اراوب اول هتقو من اعا قش موز الع كاعاسيب نا ئيلاعالسريلا نك

 اكادجعم ةريرهل داعلا نكذو هانزكدزفو هبلق يبطو نرلا ايراد لا يشمل
 تاقرسو غرهاظ ةوماذ اذيمع ايوا | داوجإلس اذ ناكم سس انو
 كوارصاو ملبانحل مجبر يبا جشل!رلاوريح ان ايلا احا صوتو عرفاو راو
 راعزجإم نتبافرم] شلل اهيعئ زمر اني د فلا عمو عازف نومبساف نكسنم
 داقلاورم) يدل! لع [مضد ىئوو ادري يداوب هساعم ا جرد ئيرلا ل اكيوتش اذ
 .لايناعلارومال )تصف ارم هيلا ةييذإب يعو يراسل إهمال هضملاو
 !0اكيماقلا لعله وو قش » مرهف بطبع وهو نوع قي علب قشمربوهو نبرلا

 قوه ايناس هتز انج جرحو عمان ومع نيو نبرل الكيال ابكيو هتئناعو 0

 قشمد ماهي يلع صو جيو هلورلا و ورع ئرلا نو مالسالا يس اشم كولا
 هداوأئ م عرعر هر اغلا رهعسرتع عراف ماس زمر هس نفرد وبس افإإ لهو
 كيوي بقركرت ئرلإ) /ناكو لباضعلاويا نيرلا اينص وبخا  كنعناكائادحا

 هاو رع فوط دوس
 هوجو حئرلا بس يد ابالاضتلابيصواو م اوضاس ةنافو تاكو مداوي **

 هوبأن اكو رل يح هبملو هساررع سري نيرهجرسارل ء ئرل || !4لناكو نلو
 مهرحأ خونا عرالث صامل ن اكو ث |يباب هاند نيرلا ل /تامالو بط_إ ءابضاقأ
 ريكي مسعلا وس أو خالاو بام ضو ننزس ين همس نام هساربع يي بس)
 ةنس ردو لوبدو نح مالك و ظعب ناكو ل هول ا ضد فو نيدل ا ىش هلو هسا

 دم نكذب ههدار بعز يرعس دعس كانملاو كنه هانزكذدكوةبامضوئيالث **
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 بدال جورسا: لل و ب اروصنم ل عيؤ ون ا سس يبغا اناهتسانلإب

 هب كيو املا ذجا,نامال ةورككسع ئاظن اجلا عر رتتنتس |ىكر كبانا هالوا ب دوم

 هاكئيبو هطقنيو ريربام بيور ابوطلا لقب تيكا الة سح ةبانكطرافل يلع
 ترلارود حدمو قش دل صفو عيبرلا لضم وعش طلابي

 5 © مى : ري. نمش © ©

 ه هرون اكو كس ورام !ىافناو «© رون نون ناز عيبرلا دم و 0

 9 هروحلل هدا طارْمسحنيزاحن 3 مسالم ةلجروالا بت ادم .

 , هدظرزو يرسثررازهاذن ه هيلزيرايلال اماورثشإظت» ٠

 . هدو نط ررادزمو بحوربز و ىكزوصحلاووف اماوصاناك © ه6©

 06 ث. يداك الا مامحلًفرر ه نجم اذااردو ابن اصعاسسم .

 ها همقر هنأرو - دير سدر ور ه يل نعيم اإل .

 ٠ هويص املا امس تك اهروصت م خب ه تحسس يا د ىلا يتعامال و ل

 ه هروممعم ئرلل عاج غنادو وة سررنم ل اهلل اهيرطت لكيت 7

 , هروساننلاو هضركرب لعلاو هه حانلكيف ب نازفلا لبو.

 0 هدب نرتا نيزوم اصواه تسلك امري نسم ا ماك .٠

 هروثد هراوث !نم ةفيلتلو هأ.عجاب ايبرلاو نرلاو كلما ٠
, 

 ٠ تاو هوس هامن فيعني رقعلا نبك 5

 ٠ هربتؤول نع هنإز ئروبجو ه ةمركل يدب نيرخأب يالومو 5

5 مويبصاعا تبهامو ثينع جام هاربا دو ئكاورمو لك و سو ل
 

 " دوعسربص يو مّسسلا عده يو ربا ىسجو يحبس لسن 2ع وت هدأ سج

 داهلا عكوو منتج يفوت حلالا جرن عيصورعاش ين ابوصالامساقلاوبا ياعم اوبا
 200 هع روش نمرشداو

 90 هاضف كيتكى دولا ضافو 0 اباًضْملا تلون ناالو و ٠

 3 -ه اهيانكلا عل ع ٠ فاو نئكويغب تعذو .

 :: هملئماثلاو قش يفائيروزرببسلا نب نيلا ]كي ماقلا هيمو سسسخ
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 مقل نياركدو مسوبكاوهو ين ارممل |١ هلاوبا فاح ا متس عمو هما ننام
 ركلراد ئرلارّونيببهلو ببطح الع هنولَصُمباوناكو ابأنتكن رس قنص هنا

 اوملإب لعامل اتنو ئاجصتناو هسا (ب فوتو ةباَعسدسيملا هنب] ىساعو قشدرب
 هضونز سلا زهز هسارصر يرج يحوم جز ٍ |اوءساتلاة سلا

 [ننابو كيبؤم عدي ناكفاهيل هبح ب ذَس وكتب م عري ن) اا تاو ةإ مال حر

 طلو رلونف مل كيم طاتساللاو د يف ىلءاف تلبحزف مايال ٌصِميٌو اهل لاك
 ياموايئلا اد هلام لاهل َعروصب عير ريلا بنكو ظاعولا ضب ىسلجيرحو
 )كصف ازهر ادد اجو فدو يايا لما كة يوت نا نجيم نال
 لومار هال يلا عاجلا صوملاب بياثلا مداكلز اهذ نولارهاجب ب مو
 دكو اي هلكو ناتسيرام او ىبرتلاو ةيرملاو طايزلا عرجب يبرم ةلج دلع
 ةمصعنؤناخإب نرل]حالص جوز اسس ميد ناتوإلا [يِلع تنور

 قّسو نْئلب نءاكو دوج ئيلارؤب ةجوررويا ئرلأ يعيربإلا نب نيرلا
 مضوي يون تاكأيفو ص نوصع نإ ئرلا يري اجور
 فلاةباديو نماعلا ار اسر ربعصلا دوسال ع عصريعملاب ناروسلا
 ,جيعلاوباو نيل! ضيمل داعلا كاملا ريلا جوت ميرملا ةلزل اربعين
 اولتق مب هيو رسسزميزونكلا اّبناَوعنلاو كسوم نيولازعو يراهم
 بتاملا اعل امسي امك رم امل يل ]هد اعو املا نين اي ىبس
 بانتساو مها ىرلا الراس سس سررتعؤيف مطتنا امور قلك تن
 او د اعواوبشو اهوفرعائ|يرادملا يتلا تاجو اقل لعلدرلا سمشو ام
 هين تضم ةرهامل إي ءروس تراب سيؤارق ئيرلا حال مأ وييسسصص ضر
 تكلا ةرامغلا ئرلارؤبل طن سحب دحا هب عسر ماو نط الاوما
 بام رك اهنعوكم باص ضع رحماء < امم هرج جامل نمزتجؤت
 نورت ناتسيرامل الهاف قرنتف ب ]مور علا نسيبلا لك عت بدرانلا
 اذلا سررم ئرلا جحالصر عا سس يبدو ىيش ل هالو فاقوالا امهدلع

 جو ئاقوال لمقر ورغعلاف ناتسراملارعو نا سوال ملال ونم مهارتلإب
214 

 ىالإب



 ىريم نكذو مالا لبق نم مل هلو. بالا لبو سرس مسالا اص نيبلوركاسع نإ

 نورملاّيشمرلا مسملا||ب امها بع ئينح ا ئيؤ ل انف ظنتنمل ايف هيلع ييئاو
 ناكو قشسرل اير انافنسو ةفرعسهب ىل تاكو ركل ث رحل عمبراسع ئإب
 نحيا ةيءئملا بزكو ايساباتكئ نص ّيجيبرعشنالا نحح اب الب صقنل اوك
 سا همر يرج عكر اد ءدوصازهدنسلا نوب يشمرب يف ربو يرش ل
 ارمأو زي اجدراو نيجسنو شرت سيوح ا لوا ظذافلا لو سسسستشسسم) :

 رونوسلا كيرح ا ةبارحا كاجو كفل عني يجي لاوي يضاهلا تن مسملا
 اساخورارغبب عسوةبامضجوئرشع شيف قرشم اي ارفاس ىرروكرملا ا[علاو

 متفلابلهشاوماشلاو نيزجلو ركب عوج ممهاوعرر وباينو نؤيصاو
 فارسالا بانكور إج نينا درج هايم قشمو جراتإءنس ريكا نكق نصو

 ل اضن ئيعدرالاو دا لا باكو ثيركل باويما المو ب انكو فإطالا ةفرح

 اًضو تبيلاطهالباضنوراصنإلاو ضو ل صو سوؤملا توبلاو يدم او وكم
 ةرطلو داهلا وو نيبكابكو لزالزلا بانقومؤيزح ا رنسمو عباويعلا
 رشح او لاا عاونائيدذنص يذلا رات تعرب بص اد
 تايالا و زه لاقخ فورم :روبوطسوفو قشمو رع عْرم ا ٌةيرْعب همسعمل

 © 00 5 د ه هه

 9 .٠ ياقئلااد ا 5 بيشملا اد كدكو سئنإبا و 0

 ٠ ٠ لرب /نالويتبادو ه نكحبرل ناك ابش لَو

 0 ٠ لزالا ذل سارزوابو , دكا نما يرش تيان ٠
 دكة يبى ىيشارعلانم عليو بجرر عيد اح شالا هليل يون
 بطقملا لإ يصح ناربصو قشمد عاج ميلع صو مابا ةرشعو ربهشا

 ئيسأ كبح منلا اباد اديب عميل نالصلائرلا عالج حو يروبات ننلا
 دمخأبا | عمن ءياهتحو نرثعو يرحادتسيو ممل جو عيغو نيصح ا

 دوبابب ععقرشم ا ل اراس م هوببعو يما! | ع ارسا يريح نيههاربع
 0 د

 1 مر

جني |هالثو جيلا نمي عسل وتب متملا رجعو با ولو ناواهعو
 حجو 

213 

 كآ 352

 تا احا

26 



25 

 (اصاسراف نارازيل او باليلاو ىرامفل اي عاوبا (ريير ويطل انما هيَبواهرورئب
 كال لوسيل لاقوريذارويط اوروخلاو نيينضمل نمو طوسلا ين ناكابيلا
 ايلا هلو نين ائولا الص قرفرش اهلل ادتنالك بورخمل ةرش اب ئمؤييل !ارعب
 كك ؤطبارقى رلاز عناوو نول فيسق دارس اثيرد ىرلازعوطعاو هب احا ع
 هلتأتفن اسح نيل نرلا بلف ايو جنسي ةلؤنئىرلا يسراس م انصالبموبلا
 عالص جونو ابيلس جر ساق مسسقب لعن امالي طور وصلا ف لس عنو قئئاو
 نيبو هيب ناو عتسان عرنع ماهملا يل عزوعور ايو ىلا ٌمي الث نصف ئعْيرلا
 هللارلا فيسىطقائ ول اي اراض هل ابن نوكباناق نام زو ناس نولا جال
 اهويزيرشعو خيبات [بلع ماقامزازعا لانو معاؤب نصح خس نال لاراسو
 عملا جالميإع هيليصامسالا يون [ير ل تسد ياي يف تو
 رنج ناكو مسار ل ئيكسرعاو هير شد انجالي ز ف هئالث هاجزاز الام
 اتقون الكس ئدوواد لو وخز نيكسلا مشو هجر لف نوع سدر ز
 كب نوناطل و نخا حلاصلا ك١ تعبت يلج هل ونت ئرلا عال رم مثالا
 ليك ضال ايمو اهاق ماقف هيلع كلذزم للا غؤىرلا جالس يلا نيلارم
 ذو |بلااهاطعاو ةعاطواعيسل ام زازعا ميبلم هريدا كاض نيلارون

 بصنف هيليع امسالا دال يل ارابوخيارلا دالو|غاصلا قله ناو مبو ا ضم

 "بألا ورقم اهو !وبسيواولتقو مدل اعلا بهتو تابصم يم ؤونج انما
 لوب ئرلا جالسا هامح بحاص دريس ئيرلا ب [س ىلا ل سرا سحن ئب ننس
 ريا عفش اع هلبجر هحصملاو ]عم اءانيف كتنخ اني ممرقو كناربج نع
 قدسيا زم نضيع فاخالاقو يرلا اللصربخاف مهتم امع كسا اين
 شوا نيل نئرلاالموحا هلورلا وسن مافإ بو ] تسصمو
 داب بلارماجني الصوم امأ ىزاعرلا قيس طؤم مصور يو سؤ
 نياظفاهل ونا و[ صن ئرلا ئيس بيان لنْ ْبُم ناكو مداها

 لوط لا ملاوب|نيح زب هساربه جهدا ةبهنبنح از لعد ساوؤكاسع
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 جلو )سادو ىران نييامافلا نيرشعاؤناكم نويبلغلاور كر ابو قرشل كاسم
 مبادل ئعنللا ياابو ىلا يس يوس نزع نكيرلو قشسربر هو نيرلا عالص

 نابي اراسو(ب هلاعث ا ككرنو هامح لؤنضراسنم يم اركعلاراظتنا ف ناكر
 هسفاتمبماعومرلإ منورمإيو موس اب هنونوؤي ئييبلك لل وسر هلع ناكرتلا
  هبرب نيبو ةراوج و فيطل طأب و ع ةريغصة ميج وعر منيئاون م)وسر
 هس اهرْبو مسوئو هؤيسو هيدرز هساج ياو لِما اس سوهو قييم
 ئرلا يس ترام يبدا روضمم اون !يرطاحذ عفو هيبار الم محلا وو يع مَىلعت

 ةيح مرابح زويل لن ل وبحلاونوزنر وجور يرح اوض انط يلعرمتو لمالاد

 تبر كى لا جضئوبلظلا تن ف ءواجو خل اسرلاريلا و اف تامر ا اونا [برالا

 5 هاا اورعتسي م) لو كباس اب قح ال لام ماما ضيحلك و ناوالا
 سس د نك أهل رتوعر اننيب هددأ مايو مويلع ل انىسهلاءولط

 تو موتيماوت ليللاّساع كّعسو مدالذِغو مضل نم وبيج يلءاناو هنضراقم

 رظتت ام هسا بحسخات انوع بفم نيرلا يس تبلطف ير اكس مديلا
 اوماقن ماين اياوصارق مع هي كبفارو ئرلاحالص مااعاوالا ىسيشلا

 ,. ئرلبْؤْس ءلاخئينيرلاعالص نهم ناكو لاوشير شاع سيلا مود اكو قيجرسم
 نأكو بلاء وه ٍيرصب بحاصو ل برا باصئيرل |نيزئرهنوسييعيءو دويع

 ثريربلمل متر اء ر]لير) بحاص نيرلا نيز نب نول رمظم هلصاوم ا تيس
 نيطتورلا نيز تلح اعلٍاع فيم زم ىلا جالص ناكو بلقلا طرا

 ري ءالس لن اهوعتعتندتسونيفم نوبل تو نيل جالس 7

 ل 0 !ليركىرلازعورعؤرل 7 حرتع انادازت ديرما

 دراول ادرعلاو ب الط ال سوت اسيوكلا قد نينيبلحلا كلذ لاذ نيرلا

 رساو مولْخ ئرلاءالصقاسو يبزمهساول م واولئئان ٌبيرعلا يخلو

 ضييكد ار بزب ممايخ ينيب المد مو هسفنب نيا نيسابور عاما
 ,, هنعاطبو قوربروم او هراظتناءسولج امم اوئيحايرلا باشر مؤيرلا
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 داس 0 اووبُش او ناكو ويل حاجب

 امي روما اوددو ايلذرلا رضي نكن و يبا وزب ٌسْرْم

 دْهَع ةرسلا زهري ةئر أد انسسالا ئعييوتمملا ل نص مداعلل ةذيلخل كوع (,ينيو
 رافألو مرخلاو ل ورعلاو ةاضنل مارش حو مذبح ا بج ب اب ةعيإر تس ارجع

 ةنبأب مسافلا ارا يبا تجورو بسسص اة يررلاورسن ب خئلا الع
 نسا: يرزبملانب لمان اكو مويلا كلذ يف غريبه يبكر نزولا

 جلي اع را )زار يوروللا ا بشعر اقع وت قه داعب عتطعم
 كبب رول نوعرقو ربى نومرجب يرلا |١وب ىرج اصور عن عع

 انضيزتيلارادب ةياسشحو يحيي ن يشاء نبسح اة ردصى لإ تيزو
 أ: بئرجرضف ا. حست إذ لعل اءاهغبزبجو هنبلكاز بج

 ها |ئمارحا ناو مهبل ردع وعل مول عودت طك العا, ٠١م مالوم

 مهنيبن اكيرل اهاصلااوضس نييبلحلا نام ماشلار ايضا امام ونننر ميلا ل جيم
 وو اوس راو لد ىلع ممالي اع ئِرلا فيس ار يبس ئرلا حالص نيبو
 هردعأع قتاكمو ملا هّسخامل نبدلا جالسا امضرح !ئيباك مل

 كس وهنا عبي لسن | اعمل راع نيالا امل أن اّدكلاو 15

 مير طوي اّنكلا طير فو لوسرلا هناررف قشيرب ئرلاجالص اكو فرشلا

 عاطةد احل نيريلحلا بانك اوانف طلغ ئبلا حالم ءلخد الم هلمعبل

 مام لوسرلا زوو ملك ءاكنب لن طلغزذ لوسرلا نام لمو لما نيرلا

 كيان /ميخ اصعب ئرل اج الص كو دكار ززسالا كيلو هزنلع نم جرو

 ئسركاسعلا نزلا نيس جو :مرسماشلاب ميريل اكاسلازب تبرك 5
 ئرلاعالسييلا الب مول ايصاعر اخس كير نيرلا دمع عوحا ناكو ئيزحا

 بلحإمأيلا كجبو ردع ل زبو تارزلا خطت يذل |! فيس ىلأ اجو هح اضم

 كار ونني حاصلا رام او اقتلاو بلح ار اسهر منتي رتو م داخل زيكلو
 اقل كوول !نيعب بلحرهاظب لزب يكنونب رل 0 هئئتنعأف

 هع تاما لالا ]حرش هتسزخح يلا وي ئدوبري بلحم ن اكو يره
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 هاشزياركرلا يريم نم زن يزلاو نسل ويف ناكو مايث لرطط هرلو
 ولكل رملا ءاحا ثعنو روما برب نارعم ماقان ناولهبلاب بلدو
 ٠رعطل نطللا هفيلخلائ د بلطب ن اوليردلا ثجبو نار دال بع

 ةلمسيؤ ون اسصصسص منو هيلا تفتلبروأو مل وسر درط هاش
 اًعالف ابي ينبو ناتسيروجو سافدال/ بع بغرف ناك اكزنلا
 ماقا هس ةعراج هفيلخ ا ةعاطربرظب ناكو هيدولعسلا ىؤفو
 هرصتق هسفنب بوركلرشإبب ناو ززسزبرشعو انين كلزك

 ”دإوا اقام فيمويرجن تام مرس هازع منافق دسفنب جوخ يف كن
 كسوتسم ا نير يح!سايعلا يا ضال! مارا يلا ناس وج عالق طب
 , فلك يب الل يلع يبو تساو دالبلا م مج حاو باضنلا نع نيزو مريلا
 0 اونامىتح اياواقاد دارؤل ا هداوأر ثجدو
 لعاشالضأع بقع ناكيؤ !يباطبلا عاج ويا هدءاريع نري نيرع
 ءاظعورملإ عفر شندب ناكلاق اهيعد ناكل اقرو ةديوجلا يءداجلا نكذ

 0 ه رح حعس هر

 5 هرابلا دكاذ نكاس صاس ء ٍفرإبزم جرلا يعدل ه .
 ٠ هرحاتت جرلاقناءابو ه | مئتل اعو ايلا دمت 20٠
 لاقل لوم زخ) دلعلو ليام ازخا ان امد بو .سسسستتسعل
 ه هرلبلا ]2 باطهب تاور ايلات لا,شتبهو 2 ه
 .ه هرحا هلزف جرل الياس ء هكسب ابص ن حيرلا لين "

 ,, يئتننملا نرحب بحاصرفحح ن رم! ققل ويا يفرد صصص مدر
 لازابو ةزازولا ب بانو نيرلا يع مبقلو ضتسم امرت و
 نايوونكلا ثيرهل اظفاح ن اكو زّيسيردعو اهي لاجالابت بلقب
 ناكو مإ يوام وراد تن ايون يج اصلاو الل اب اغصسا/ةاءالضأت
 هيز ىرولو سل ار صح ماوغلل نذاب تاكو هدد رميحر ير ج بنك.

 .. لها لوا سنو هتافو تناكوريبكإةدهرجوكدلو
209 

5 

1 



 نيذوا) ١ ةرملاو بور اصحزم ةيرادل اةرملاثو بج مغ ا ما !هررساو

 ليمورلا زينث هرحاو رات نصح ز انذ ئيرلا الص مرو لصوملا ةرسك
 يطعاو دوحس ساو ئرلازخ هيلو ئدأا دون مارب اكا تم ناك
 ىطعاو دوج ئرلا بار ش نب مرمرصو ملاذ نيالل و ملاذ بلح ٌةْيبرم
 لاجاوفتاو بلح هن اهو هؤكرتئرلا سا نرج يرل | صانل نيس
 عفشو مب جاف نيرلاروزننب عاصلا كلم ا عاري اذ قشمرب نوكي نا
 هوفر او عساولادت كونك زعم انيل ع ملف موس ربالل او هيآرل نأ كي

 كلا اب بولو هلهالو هفيلحلا نم تافيرشتلاو محلا هنإحو كل يلع
 فلا ةرشعيب قلعلا نم وب ننلا تل صو اييسسسس ين زر صانلا
 ىزلحاقلا رثعوئالئاولتقف بابلاو ةعازب اولؤنن ل دابو سرا
 مانعلا مت قارعلاي ا او داريو ميد]ر ذو هاش اوبسو هيلي عابس الأ

 رلا حالص بو نا لم ا نور ع بضقلا ل يعو موحامر ٍقعرسورلا د
 صم ةرعبو نيررس اوئرحاو ةيليع اهساللدالملا ل عاوراغ اًيركاسعلا
 يس هس و هلها طعس |ولتقو نامسل ل بج عايضو ئيببعم
 صمصوعلضانلا اولا ينل اهنا ميبسو ٍبافاداعلا ئيرلا عالص
 كابول لانو ئرلا حالص اعل صائلا ضرير مثملا نست |يب اب هحردو
 قباكتنا هحورمم كنع ىلا لان اهل /لث. اهلك ابو مج اعال | مجان

 كدرهب كلغ تلساذاذ ملَويلا كرجو ىلع ٍتباردفو يربذوو
 ىبعرزم )وانا بيعا اميرو جازنلا] جاز هلضانلا كاتف ىانلا
 رضزخو داهلا لضم تيرع رهو ينافس ماق تبعاذاف كئشراله
 نيوزرتسا تمرس ير نوما وزوزرم هنود

 نيرل|لاط نير عز كليا نرلا ل الح ول !بحاص يزاغنيرلا
 ولا نحو غضب للا ةباكلا م هس ظن |ميصال نزولا
 هد رننسجونرتعواسنح من اكددحا ةينيكيري ام هد ادكلاد
 كرما وجب ىملحو هاش كله نلئرعطْني ماش ئالسرا يف مو
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 رعب هوئعو معنم|ؤن يلع )دوو هرريسلا و رطس ام ئح انس نرل ال اراد يل

 رخل هيلع سا ماهنارزف نرعيربتع ا رركذ نا هرعب اج نم يوم اينر دذ م
 ماسح !نكسا ئردلا عالص نامت قشمو نرلا الصرح زير حشمل اونكوركسو

 رون حاصلا كلم ابا بسكم مالس الن يسوم ىنكضليو قشمد هلق ىيكتضلط
 , صحم تبجاع | كوفيو انالوعئياو انالوب هبطاكيو هيف هل ضاؤنبابانكئ رمل
 كلا وحاررستنم كلوحنم عمت الو موحرلا قومح ب يع ام يدوا/ كام ْزَه

 ايرايع مب اتكضوعم رتل لع مالسالا ل عال يدصف امو كروما لخبر
 ميلااوراشابومملا او ميسان العو ىبارسببفلا بريم ْيرْلاَد مرو متلو د
 اسحارجمو :يئلارتكىلا وبسنجيو هيلءركس ىييلا بنكي ةظافلاب مين اهب نا
 عالصل ظلغ او ينس بحاص ناسح نب لائم حباتكأ ان بعدو هدروتو عنعوو هرلاو

 داو مزن يبل يعم ك ذك يلف ووبسل اسست اتدباوبل ةييإلا
 أم هساو كّتنع تيل لوسر كنا اول هسأو لاو ُيرلا عالص بضخ هنيبسيلا
 زقنتس إلا: تيجايو نباَدكصم جو ايبرلا ٍءاعطا/و اهيرش انه اه يلا تبج
 اوحربخب ءورط مث هئلود اور برس ماو كل اثماو ك] ريب ئييصلا اره

 ئرلامررط م السن ال/ بس ناؤ| قش سرب نرل | عالص بان او بلح ف داهم
 مياعاو ادتسافم ايجار اسوطاتم غو [ه زاك ضع لا اسر يكمل
 مهارو مكان نيعامج يل اولسرائال أبو اع اب موطعاو مهل بعاسال ا
 ركساو ما اهيرانم ناكالم يرفف سيف يبا بحاص نيكمر أمه نر مان
 ريشد يول بايو اع وكرداذ ربك ئرلا عالص همجي ق بيكم ببي مولع
 بزبخ | بتحط ىرول | ىبس هدو بمأن اكو ئِرلا عالمه ءربوسمعل ١ اووارا

 0الصلجبو مولتن ئيتابلا لمن الذل عمجاو موس ادحاو لنقو ىيسلا
 ناصر يف اهذهاو كبلحي ل زان مص مجيلااهر بجر لو ايف بح ع نيلا

 ركع مويلا فاضداو بلح يل! صول اركعل صور ين ابكيرلا ب مداخل نم
 دوحسم لاو ممرقمن اكو مهتعنو مييلع قاسد ناطملالءاونزو بلح
 م] اًمث ارلغو بلحيلاوبزيمنو ةيظعق سك, يسكت يز اًمئرلانيسوحا
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 نيريزولارا د تاكو مرالا بايب ينلا ةسرررملا لا نلس اهني رإتسصت
 باوصا يلح (متقنواو ا مبيرْس اه ضَنسم ا وضيلل ةدجاشفنب تاكور ببرج
 هانمتلإ مات ىرجضحو برم |يبلع تننواو لا اهرما تضوُيو ليسح نير عا
 ةزيشكا ورد تركذو ةكسيفن ةعلخيإء علذو هلورلا بايراو بابل ا بحاصو

 مئبل يع دالا نعمئراو ةاعرلا يدب يبو نحر ا دوي اموي ناكر.

 ندي مس

20 

 بهزم أ ها باصار سس انررعلا مويس ارووص سائلا تنتور

 اجنالاءوبزصرملا نحع تسيلويو ير رسح مال ظنع عك لذ ئم هلداتح ا يعيب
 كرجناكو بعزم ]هاء دادر اد افلا نيم جلع ةادايز عجبا اق لاوس
 ينكول ياذ بعزم انع تلمس ام ةريبه نيريزولاو دم ١!/ولهدداو لوب
 ءلعالمدالم يو )تصف مرسور ولع موغلا لهل ابعن انوا اينشح
 مروح ا ب ناكو عركاسحب ميلا راسو لوطسالا قبب كضنند ١١ قشسد
 ن أكو نابعالو يفواكل باو يروزرسرسلا زب يدلا] لالا ربناكر ف
 عال عكرو قشسدركاسع ريل ازمبجل هل انني ع مزعم مداخل ن احر ةئلقلاب
 ١ ماررلاعملعرثنم هباوترحاو ساب قشم د زها هانتلاءروسجلا نم نيل
 هعبجرلو بإب هدو ةيقلجدر فو قسد لصرُو نرلا2 الص اجرب رب انرل او

 ناكو ومع ةبائع قشمد اكلت لص ازلا يمارل! يبيت انو ناد
 بو ملل اب |ئيمص|ر وكما يلا جالب ماوعلا ل مم اورام قشس ركع
 همعرارب نيرلا سم هحالزنو هنبارا د كت اهو حل ار ارب نيرلا عالص
 مانح لا ناجير هيلا(لس ماما ةعلقلا هيلع تعتو موكرش نير ارسا
 ل ايراد يب يئسو فروزررسبسل نب يعاملاو مذهم اني لنيل ١2 الص نسحاو
 باث هطسابو سلب نرلا حالصلخدو هيانل ل حوضو عِزن اد بلا

 ل الراو نانح ادسو نانه اننيب تناكرت ةيكيحلا ف تئاي نيرلال اب
 ام ئبلا عالصدل اقن ماك ار خالك عقنب مس رحاوكن اك رهركب لا

 اضيعز كت فلل يلق ياست! كدرعاو ميولا نيد لاخي أم ليز إمالا كيلا
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 ئرلا فرشملا بنكو هيلع ىئشنم ئرلاعالص عليو تقولا كلذ مديل ا هعغددو لابرطع مهحاصن اونشنلب لف ولا عالص سان مهوكحو عزتملا ىةلورلا نش ملسارت
 ديب تو واج ار ضفل مئم تجرح موجرم ا ةاغو علب ام لؤنب نو مع فإن
 ةةيربكيشو مال ١/ءلرب هب دوملاّعيرعلا ثرح يُحب ءانملا ررفكلالها ئدالبلا
 _ نايرالاذهراوئاىف هناسلو رج بو اغلا ايريس يميل سالم يطمملا

 راس ناكرفتيزاغئرلا يسن امو فونح ا درجت فويسلار عت نال

 يعي مسا همع ناو هئلس نارح ما ]سوو ئرل ارد ع جمل سول نع
 نيرونمللو ىمركل ل طيبادق يلا روم ناكووبعج ةماالخاماهرسإ جربزج ا
 رمي طاب هريببو ٌقأوسالاؤر كو اسابواتس ماقاو ئرلا ئبساهد اعاو حرير

 وب يدلل نيس ةاراو نيرلا يبسل مزلاو دل عراد رح وض قو
 كيو نيزجلا تككمدتق دكر ا امال لاقق صو البتسالاو اشم يل
 ئرل |نيبس اوكلم ثيح ممموإب ئيرلاروب لما بنكُت كبري نيبرلا عالوم كوبا
 ٍمبوطاعايو لع نلاو مانا يراجاو يالوم ئَمْزْحلإ لما نوس لوفي عربا
 كانوا اجلا هرتحاو وه بلعاكاح بلحّة عله ف هيارلا يبول سمس ناكو

 ىي مار ٠ عيوب نا ناكو قول دوف لع ىلع 0

 7 ةعلت ماحس 0 ان حئيرلارربل 9

 مربح نم علو وريم قحا متي اوككييري قولا دونم تام ابن مهبأر قعالاردصي

 فيس صو الم مداخلا تحب داس عم ةعطتلإ ناو نيلاسخ مبهجواذاكو
 0١ د يبا نيرل! سهل ا تارملايبائيرلا

 كاما ماقاو هبل لوتس ا هتيهيت يعي ومس هيل امون ريس التف يل
 هيبلع سائر دوج نرلار ود ةمجزن تس ةنسملا نه مام قشمرب حاصلا
 دامو عل ايش | هل اعرب هفلخ ترش الع سايسو
 وبتملا طن ارقلا ىريسمن يس ءسلا نهي .ىدار جر رج صل أَ

5 5 

 _ مد

 25 ب ااا يمملاوفع هلكنارفلارش يرويغعاظعاو تّمرعام لاو لاهن هدداركش
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 اذه

- © 

 0 مم

 تا من

 "يي م

 ا مئيف هل عدو ارالكي اربنفلا نب بنك يد سيلا لوب البلو بزككا نع
 كزبيهل عضاملا كري اريعل اركريع ليماو ملل اوبنل العاقب ناكراو
 ين ىدوج مشنلا|با كني ارعاطيارم ا كليبس ةيرهاجلا كرنب متتحملا
 رؤد بكم ديزوبالو بزك هلخربام اذه ناو نينموم ا نيمارصان قتنسا نب
 اهب جزم لابن اذكفالخانلربنملا الع بركب الذ ا ىدوصقن ساروا مظكئرلا
 بكم دالبل اىلا اس ب تركارببج هب تدك ي زل مظع لمع ءلذلمعا ال
 عيطتسيب ا/مولظم ةضئملا حشربالو بحصر مكى ع مارح هباعماللو غي نأكو

 عطل ئرل ارد ىلحن اكسس اكو هذي |ن حرب الا نيركذو يلا )وصولا
 لا جالس كلما ةريغمالا ةلك مب رحال ع يسب لل يديلع هس الص هسا لوسر
 عم ثرخضبرحاو لو ١و ّيكاطنعل عيس مسلجير كآسعئظفاوياحؤشمد
 ترط رف مئرلادون هسا معرب ل امو طفاهلإ كبت بيه ولولا بل ورمالا
 ل اتفورلا ع الص علبف ظفللاااًره انه اياوج الا ق طيب ارح تحس ايفر ارم مسسل#
 هل زاكهنانورج ىرجاموكو ةلكبد حام لكتيالئ انريعاظفاخلذحاذ ١
 ىو ىروزرمملا نب ىلا ![ضاعل ا ضحو هنأ هوسلجام لاخلا لبر اصلا
 يلا اوبال علاو ماكل يكاوهو ناكيرو هلرورلا]امجو مزمل نب ىيرلا
 دحاو مهريا نوكتن ١و ملاحبو لاملا تريب نزاجج|بعامس| جل او ) |عالا نيا
 سوو غاصملاءاولم عدن رككسمل اممزئت هيلا مزح ا نيرلا ىهشناو
 انالوم مابا دا مارا مبضو قثسد ىلا لّضالا افمد !نمىرلا جالس باك
 لداعل| كلما ناطلدا انالوإ كولمل ارجاظعاو عزف عقرو ةياصلا كاملا
 كسمُا هوو عملا يرشع عبار ةىهيا هوي هزه هتمْرَِجررصا عزحاو

 هيبذوتعلايرلا عجلاو ملتعلا مسوم ايف نولي حرصوربجرككا مسالإب خطا
 مُمرحلا نوفحتم هنرل مب قو و ددفلي هسسا كول ا هساو مبانالو
 االدااناو كاسر لع لامن ساو ةمعر هنم امجلان السل مالاسالا لك يو
 زينل ولعت كوو هيلع امعنلا ميدو هيرب ىلعو ي]رمدو حلاسلا كاملا
 دالبلا اعمل ى يب ا: اورصت نر دود ةافورخر دلا'لبالو ةبزعتلاو
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 قولارؤد ةسردمق هظفرع لا مثس) ةّسسو ةس نيرشعو َةيد ام دمابا تاكو

 ٠ ٠ كشورياع ىن + ىتشو .٠ يتلكي مريس هسرربره ه

 .0 ٠ كير ير+ئدلارونب ه ابنواتشاهرت غ دعوصبو |.
 06 ل كّسوبغبو مب انكر 2 قدصو ىح هلوتو]وبنو 5

 هيه تبرر ارا طارهو ه يكلم تيبىارلا#قشدو عه

 هبسن - اولا واهلا لام ارعشلاّىم ةعامج ىلاخن هد امم هأنرو

 ه::.بنبا اذ ثللم اياك قلميانم ةييع | يكول ساورع ار
 . 2 , كاطع ىضانار رالي «ربدّتسم اك اذلا ي 1000

 ٠ 4 ننيجشلا ةيلزلا فو ل ٠

 . ا 3 تئزتمل هماياكلبايو 6

 ىهرح الا امب كِلَب ثصو » ايتن

 0 ا اش ولا

 هبايث قس نيرلاروبريئ للامم رب مل زخاب لف ىرلا جالمعيلا اجي هلامذحاو
 3 فوكو كانا ىرلار زباب كيْعَْسسب ل جغو مسار ىلع بازيلا يشد حو

 اينرل) عالش هل )اتم لك 3 هداف ملام ءاطعا ناش نس ان نول جالس
 ىكوف رعب مناوي تفتتنا كان علا اه لنن كاسترو كركم
 املال داعلا كاملا ن اطل ل | تكص نوللىل ا َئْمتو باؤنل املكإب فيك
 مويسو نيرلاوكو هءدعو ئرل ار وبطب |ملارهاجا عرولارباحل ارهازلا اعلا

 ةلملا زءاهماو هماثالإجع اهترحمو ىوالَخار اينحااهداهعو ةلورلا مس

 لوول عاقب اطلسو بزعلاو قرشل اوكولمديبسا كيو لام اوس اهوبجير
 طاللكو نيرسومل ايم! ولو مان نيمل اطل اننىيبدولظملا فصتسيمل اعلا
 ريزفلا كريع اظصاو ملل ١لاقو هنوم] نم عيمم ا طمس |ئرل اردن امرحا

 ,مانةارستلا نيرلاخ عونو يلا طخ ةعير تكدنا يورويئكيز ن دوج
 ,. بيطخل ةنايصءدوصتم ناهوريانم الع هب هل يدين ة ةروسدل تكي نأ

203 

 تح يو



 -_ب 0

 م

 ل

 دل ؤقووسكت نا لافو ناكوج هرببدربَهلا نم نرلارون يلع جنه فو مانلا

 نا ف اخاس وإلا اهْرْح هلانلقم ماررلا يرو بيا انا لاثف يجبر نإ
 نرلاروب مسي ا لاق هسا صر يرركلا ئيرلاو نان بك سصصحو ينضب

 ثيرحدبلعاوزن مم يدر ا غو يشن امج 2يكسسسسصحو ار دانالا
 ىتدهو جير ئ مسن |[ اوال اهم مسن لاول انف هيرب نايو م سبتلا
 اهلاواارضاعن ارح نم نيدلارؤد اموب جرح بسس ا نارجإ هانم ع
 هس/رويئلا عنزن هيلع تيت فوت ئسلا بجولع مانيب رئا يف ءز انجاف
 وقفلاب ف دعاواهسص اس نيلارؤ درع تنا نيا ءانحراركعيب لاو
 ياي لاقوريقنلا ف !راش1لاغ اذه ام ل ليننم ايكاب يدل | دؤد عنو نيمبصا
 موب]ك اناث هيعبصإب يار اشافرعاو فيغر جا نم كمن نام هله تنا
 رون ناع صصص ار حز ب ىرزج ا اسال كرو ك]ثماناا يو ني غيب
 خيوفلا لاس ماعلا باهكوييلوكير|بدو ثيزجلاو ل سوم انيركاسملا عصرم نيلا
 عامب اراب ئيزملاوزنع يازوختم ئرلا عالصزم يار هناف عب ) ءسنعبب هبع قبو
 دؤيوربن البو موزع ةغْقب نات نيرلاّود نم هدوم وزغلا سن رلا جالصل
 ماقاو قشمو لاين لحاوسلا م مإ اصيبنساو موس سرفل ا صالخ الا ئرلا
 ننخزاك بسسس ان مذ اوريوكو ةيبنلا عزه زعوهو هلحا هود ايس
 جوخ ]مشلارعروروبطلاو بعل !يييهووطتلا موب لمس )هلا نلو
 ضد رأيعالارعااذه لغير زدلاودانج الو مل. ليم ا ا رحال م يب ئرلا دو
 أناعززاكبيبطلإ جرا سس اذ بطلا بر نايلمو قنا كل هباربو
 "دج ارووغس كيب يف قثسو نعلف غوهوابط إلا نم دارج يلم انغيد
 انيشت توصول عسي ناكابد هتلح يلقي اوما تكسو ضم ا نم حكت ارتو
 ”ييرملاب يلعاوراش اذ وناكو هلحارونعح عاورل يد عجبا هوا
 لاوُسر شو داحاهبرالا موب هيافو تناكو عجور امه (رببرم نأكو عنتماذ ضمملا
 تاكائا ل اهيو ئيساؤملل كرر ايي اهاشن ايلا هرم يلا لتن مثعملتلإب فدو

 دنس و اهب امه اهو كام اربع نب نيا ص اد ليسو زيزعلا ربع ئرعداد :
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 كان زدت كنب كيلا ىلا يرون كو كول مل اطحا ل يساب لاو اما يك هب
 لعوأباو تا مو زئجللي لا عزح الااشملا تو عذحا يللا ماا مجد ناكل يات
 رمترا الو عرببكب كلراامهبابش ني يف جالانه يشي تلَمُم لاق جربلا باب

 [ مصايف ةزاكيلا تعض لاك سصعمإ عمي ناب ملسفالساو لبو عقب هنسس
 1 ترمرش قلعاناو هميم ف اكول لإ تيجو بل ]مينا ليم نلسقالتسإ اوتاثو

 تْيُذ يانبع ىنيلغ جدلا تو نلف وربلا العا ةيئيرلاروبولمللا هيلع
 درت اذ جلا هترتخ ادن زمجل مدي د )و مالهل ا رخإع ىرب نعوم تنام

 يواهبضم] نه لام ءازم بيبطلا نصح نعمان ئهخ يلا هب كيمو
 انك اغلا م وبلا ناكإإه وشنف دو هننؤكو هنلسغم نايربظلا نو ناك ال

 رضا /نظلاضعب نا طا يدرس اب ]اًمف رعت عف لامن لع كخرف ىدلار ود

 كن هلررعف ترعب تاوملاح تبرعزف لاتف تبحس ان لاو

 أمل موصعن انا انووسلإب كاش كثر حو غراكلا تلح لف لاق دس ايس اح

 تلئن ناطيسلاليوس سئ | ناتئرانل ال شم ءس يلعب عتو مالغلا تار
 لكوأران ارير اوشن يل كامن بهز لم هيف اناامينع بهزي عل ىزنشاك

 ١ كاملا كلت طناكالم بضع نادال عنف املا هراضح أب كنرمأذ موي

 " هرعسا جيلا ب. قناناتيمفرحلا نقولا بوح اهباوانا كييو مانا
 كايسز هاذ !دكربع دوحبيإا كو يسار كنشكو مظئبلا ناي ب يرزع ىلا

 نقواو طيرل اس رارلاربعإ يلع دهسا صرب كيبن نيدو كني د نع بارلا

 كيفك د وجب لوتيانتاه تحسم لامانع ل ثم ل عع همام سو فاقول
 1 يرد وكا رج ليموساي 2 تاابليذ ثرح هب ثرحرف هنأ نعت كبلع سس انالعمأ

 الييربس مد م ةًيصعل اع وضولا ماع نوها ملا نا هدو اوه ةبصتلا
 لصسسحل ات ب[ثلإيج |نيىباينابل أن نيل مذ يإ يكسسصحو هيبلا نحاد
 هبال ء داس دونب)درل هنن اس ضعبرجا ونال ارم فاموا إو بب نمل

 مرد ةبإمءالث هنعاوطتس اذ رغب لحرل اك لد اهي هح اجيب اسسبلا باصات هدد
 1 تارلاف كلام هلانلن ىكيبرهو هرد هَباَمحَحِبو لهرلا ام مايادجب ناكايف
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 تناوولباتتالهتبيه فنكوناطلل يلع اضخاولائورم رخو ئرلارون صاوم وبلا

 هب نتبلص| ذا عنلاتم هتوذنم هب طظذبجام لو انتين هلاش ن]ك لاس لغو هيلع ل دن

 ماشارس سال لوررانما يف يع خلل ايار ةليللا كلن ناكا لسلام هل اسرلا ةأدلع

 هسالوسراب نلفت لات طابمر نع يرنلا ل مجرب دوي ئرل ابر شب جاب هل لوفي سو
 وهو يح هيسناو لاق مزاحم وبزمالمب هلل قلاق عام) هلريراو ٍقنرصيالاميد
 كهل اتم همس ثرؤتب نا هنافن اوعرب عرش رجلا ىؤلخ ئيرل | ود سالم لئعلا
 لاف صرحو يعد شر افراق كثرحاو | يرحل ام اناؤماي كيبل لات ابئبلا
 جت انف ازكو زك لاو دابللا عنه /ىييلع هس اص يبلا تار كرما اناء
 تنخ انْتلا ال نيرلارون مل لاف مناح موي مالعب مالا بلع هلم ينعم امانالوماي
 تغرمو تلزغمركسعلا نع تدرتناف يتلاهام يضالا ركن إو يفا/مالسال لع
 ككرتجرنجلاو د كد نرلا رولا دورك نم كرس ابدلتو باول العيص

 قلق النا مولع ل كو عافاك زب اه كاورسرغ اور
 لتس عاج ناوبد ان اكو يأس الائرلا اح ,عيلبانلا نيرلاب مس ين دحو

 ب نرلا ٍؤصرينولا ةعاف + ييزاشملا برد يف هب نعهجاماشلا تزفاملوا
 يلا بارما نايو موعم ثيرحلاريزولا لس اف امج كاض واكو لد امل اريززو :٠

 هاوبدواعرمايو هراذسا ةمئرل ارم مرحي ىف! ناكل اقن ئرلا روم انركازنق يناج 5

 ضو رهبصتي ف ئشمد يؤيرلار وب جرح ار يَخص انأو يف كد سس اذ
 ريرصإإإلا بهزيل مهل نمبر رقو موي ن اذان اني ههنا زرعت

 الضاج ان 'ناكو كبلا مو لح معد ناكو قشمد :نبحأت لارج جنا عر اذأو

 الئررلارون يطمورماحلاتن ناغورائ) لاقذ هئبرص ناكو نرلار زو السم د١

 ايفن ارج نسخت بركولم موجتو كيل أمم نع واد امئرضحاف هاعزتساداع
 رخاسرسأب مل لاف ه ايدزف ل يرهس مسا ضيب|مدامل ناو اناا كول ١

 ايهشلاوبا]اةملغيومعظيرأييد ب امنحرجاتلإوإ )ممر !وكيلا كواملااًره

 مرش امانه فوعج/ ديل اناو سانا يسن تلقاركى ل افال لاق )بسير
 31 امنلعفنل اراب ودب امسخجدلولم يشر ارانبد ئيضوراب طف ايولص 5



 راصنت كنا )وعلو نديبع كة كيرا يزلا ايو لان ارح مكن تن انيانم لان
 ةاايعلابحاصرساركاطع ارت ان لان راني د نوم نلف كنب مولا ةينيد متل
 لح ذاورئنلا ةيرح كيلع تناو كلها تجدر له ]رايد نوسجتارشل واع
 ايبا ذاواظززر تاكو هند اج فرو كبعن عيضي ايوا ايش لطب امنريئتفلل تملا
 أيبش ذخ)1ك لقوا رينكأكب تيكبف لامة ابعلا بحاسي اطعا رل سالي شارك
 ىلو فيضو برغ اتأانالومأي كلف كيزل الر ماوهلامْء اصلا بحأصب يوب يح
 ننلحل ئأبح لاح ْي ازعب ثرخت الكا يل فلح الانف قربح ا كملع هساف رح

 يزللامكتنرهتفلاركاء انا لامتو وسبح ع ءابعلا كلب! اوابقلا فشكم مل
 ننعبس نرلاناىلامت ملومب لاتخ نحيا تلصو يم ياب ملزنل ا زهدكاطعا
 رعو مميلع سا[ صنو مزاج جعزمالإ.انيفتلا | بيسلا نمرب او ينسح ا نم م
 دوم أب لاو يعض ذجيارلا بطه جولان يسح باش قرطلا يي اقنلا بلحيملا
 نيس امهم هلسر َاللاهب يزنش ارايئرلا س) كاطعارؤو لاربالا نعتنا

 ككونلاتا الانف تناّئس هسابمل كتناهركواذرم) تلط اذا لانو تاركلع#
 يلاوا هنيرملا لاوأ ةكسىلا بهذ! تدداررم| ع توزعاذاف يع اغرنرظحل
 اراض امن نبيع ضعاو تالكلا كلت تلفو ةايعلا تسبل تيشرلب يا
 قشد لورعرم| مالس نب نسحلانيرلا خيل يكحو تست | 3 غئتبلا كلت
 رجوبو قشمد ل داعلا نب نسالك لم لاذ هسا, جرانبح أ وانميرص ناكوأن ابعاو
 نرلا ارب اقف يدوهو اموي بلع نظدرورلا نع هدزواو ةعلقلا 2ادررل يا
 نايز زنمرحا هيث صايورورلا نع هت عرذأو هر عرق هسم ااه نيك
 قشر كلبزنس نرلارون لاز أ. انالوداب سا سال تلَمف نالايلا اًدررلا |
 رباك نس ئاكو يدلاو ي'بدحت قفزه كل نيائن لامن نحل لولصلا ريو ىلصب
 ةافو رجب طابس درع جيرتفلا زن ال هناريبعسلاب بقلب هرببا ناكو قشمد لورع
 رطجبا/اياص ابوي نيرثعنيرلارون ماقاكر خال ع نفرشن اوفي صو قدلارسا
 المل ن كو كليف اع دحاوس قبال يعم ناكو فلي دامو فحتن معا
 مجان روح هرنع هلو نازفلا هبلءارقب ناكر جملا انهي ب لصيريض يعمل لاق
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 ئاصوا تسر ىمرز ل تان يد بكر زنر ىو يلي دح نار
 كير يِنََتل كلاء ربل راو مودك لف س املا هناسحإو نول إد
 اداهرذع تكتف نيمهرد يوسوس يبلر نرحب تر ص اذ
 روباو عنبرسبح تربعت م]ببانلا تقو تازعلا تينا ريغرري تدور
 نينعلر تيلصو ةالملل ناسف كازو يايث لجو سا انيعاذع
 كلقتنا نب رهّجف اب يف لاف هابع يف فوملد صخييباحولا ادار
 ريففانا تلتف ب عغضنايو لاق بلحيلا نلخ نيا لاو لام نارحئم

 امالاو ةهلفع بها يور لاو لرتوايإب خرم | ذاو دضلملا تع ترتر
 راش اداليوط ينعم يار ظد لحرب ن)دارأ اد ناريمملاي | اد قح هبري نب
 لاف ةئلّملا روصو ٌفرَحاَفملاقو ىلامداولاي هبرر نيب مداذيل ١

 لغز اصلا درلا كلذ نم كلبج عتيل اب تلو يلح ملا يولع سدنف

 كارو داع ساس رج نكاد بسس ا ل مس اجبار هؤن ئرلارؤد
 رداذاو ويلا ريدم ىلع طاهسربو ناوبرلا ء سلو :ىلعلاملإ

 ل طجووحق باد كديبعو م دا هزم حررحو هربزص ءنيبب نع بإب يد
 ريجلْ م ؟َسلدانُق ئينعر |بِذع ٌراصع هيفو ىبرب نييرروصود بردا
 يانل) ئرصو موس نيا سان الكاووسيب يش [مسلوانض نة دز ضد

 ,عنياحاناو هيريزيدملا تناو تقيل واماني اخارعاذ تبقبو
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 يلعنب هر سخاو مايأ ةعبس ير ومس عمرك يرس عيسم ا'لسال دار يلعرافيالذا
 ننس دنر ههصخسعللنرلا و ندير لعتتلا د يرجركد امانه كلذ
 رود قدسرو كلو رعرطظعاوبو دال ود رعلا كبد ادار يرؤنلا غلاء ايساباتك

 املع نكذب تنردت عوسسضسص): ىشيريوهرراججلا اب انكاًصي| نيرلا
 : زخات عموزذو هَيررس لصإع مب ل زي امو هنر بيس ئيرعإ وامس يبسلا

 ارو مالسالا لو ةيله اهل كولس نم هوب حاز كولا رو طسب او خانوا يكرر
 فزع ف ناكمي) كلو نث نالزغلاديصب)ريصلاب الوهن ناكر مالتحالا عولو
 دف ونن ولام |ٍل ع بلح حاج مل بقواوبنبرقدى ريم ا تيبملاخ فينا
 ماك ةلبفلا ياو هيبلعوبتمل الح سوما تيبل|نيولا الص كلم ابن حزما
 , يالا ظن اوف بلحو قشر يرجع ىل ناكونأ | بيع سو بلح

 يلع طْبب ومب وي ن اكتر صا يرربالد زياههلاامعيسو باوبالنيكاسكلا ل جنو
 مراد وا هس صررّمعل]نرابمارلو بومِعب ئرلا نر كويسصحر اناا

 نوري نباتي تميل ةيذإب يونان روح نيرلا روب ع كس
 ناكل اقهساصرةسداقلاععولا هلا واهحانأ يسيح وان

 :: هرواجاديزيوب ليلا ةزيغسلا رم ا ع رم) جيلا يرلاوروزي ئرلا ره
 اج تس ا" نرئلاو عنصم او ْسرملاوزه يب يرلا نير لا ويوريرلل
 دياب عاجلا جبر لاقت زوسكم :يشحريجمملا نفس جن اكر يدجةزبزل اموي
 احرلاض ر اهات تكسو ذيك لا ار ظن ترجو ئمسلا نشكو ئِرلا

 ا عامي هب يسر عروسكلل] ضرع اوف :صبجص رشح دعو هر اهم
 ٠: الل انف ئّتس نك ٌءانيركاميرلارؤاب ئرضاطلا ضعسمل لاك ةزابؤلاولا
 فرخرإن) درا ابو هب حمس اعز اناو اصإدر جل ١!زهائا ساو
 عم فوعِرَد دوصَوم ا ب لصبج ةبشنلل هزهو ميصوهاد صن ور وجم اول
 اص اريل اك ام اص سو هبيششني سا لعلم يووظح
 كرك بانا ال )امنا يكن تح ةئسي هايح شبا هيه نع ل16
 : اغلا بو وكلا لآزاو قرصتف بلح ةدلق نيا ن كلووبعج ةلكإ لم
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 كبارصاو تناو اعل ايو ةلزلحاهيب هل سا فشي ٌرحاو ةسسح هلف لقا جاو
 ناثدلب دالذوسن مز عركد "وا عركذلا ترع ئبل هساو ءيسح سارع كل تسيل

 لهو اذان يبه عرنعس لعن رس |جسن ارالا ىدحا ن ًاءارو دبس اك نع

 ! ذاك لاومالا هبط جو ميناج ىلإ ءسلجاو ريل ى تشو مائه بدوارلاءولو يمر يلع

 هووانيلع ملا ماثوضعبب اوعنشاذاذ لاما تب يف قحما وه لوف كل قر للبي
 يصو إو نت م ةسؤو لاو هيلع يئاوىاشلا قربل الو اف باجل داعنا
 هبغعتو عزوججم ادجاسملا راو ف اقوال تاقدصلاسرثكا دل ارؤم يم فَي
 نالعلا سطع لسبب امد جارخلاو زج ا يوسئبا/( مره يو ناجامإءطانسساو مامالا انا
 نيك تبتكتالبلالها جفون انم بكا اف رماو صل: غانم ايت لع

 نيس اي ئفوامهرد نوضو بابسط )ملا يف نأ لابو مول اتاي هب
 مرّموايارهو هيلازهجن اكار عسسل اًكرانيدب نيوبسوا اسرق
 رفاوابش هم لو انتل غروجمم اد جاسم ا ديبر هيو هحيجي ى ألا ىلإ عبي
 اوص اع اوالا تَمواف رجس يباب تن اكذ نيبصحاف قسري رجا سدا صحاب
 قشر نملق عمه رجال انيو ول ضاوفنم:ئل و ملي اضف نم: لج داعل اركدو

 رجعسو':ئاصلا وسر يبسو ئيجابرلا رهجسو هيب اجل باس يطعرومسو

 اأو كدكلا روسو هوبربلأ ةعبيراوج د عيسو ىمابعلا رهعسو مطيلاراد
 ةزيسسب تال4ظننملا ةءنيرلارون ير جزلة و يسع | ذا
 نبييراكو ةالولا عيربْبكس ما ناكورانكلادهادو نيس ماشا فو لاقف
 ناتسساابيركدو ويشكر ماح او مايا يف هسا قوطلاو هذالذلل :عاطي
 ىننب ايفو ىلا ل هاوالعلا بحير عضاوتلا ل ليز اكل صوملا حاج وشد

 هيلع طررب د ىلا م ايالئ م لمدضا ءناو يوتلا كلم يسارك ويم +
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 ءاال فس نيو اذ | امم ارهلئمل سنان نزين نيبملاصلا نين ايوالخ )م جت ايإ
 بلم خِلاازم تلواؤاو ]سس طرملانن وبال اجلا خب وملظلائماول جال اعلا ضجدو ١
 هلملا يس افاو نيحاصلا مالا اع ناكو يل مال بل عشان اكمل  ذاذ مطب ]مت ايظإاع
 ةماءعلاوصيبهلا لس ديلع اسناكو اهب تومي ةرجالاد هاي درجاب اوبن انئالي ناكدنال
 يال العلار رولا عيببد مولملاا نوخشب مل اعناكوج اينرلايئللي لو عييغ كليب ام
 لوس لوم ودزاكو |ييلع ها سيبلا ةريس بانو هب نوكرب بو هنوروزب
 سكزئرلار وم ناكورباكالاو ل صوملا بحاص نجري ءشس| كج يلع هه | ع صدسا
 انافرعرصقو الا | زامعي فرعا يرش اءةئعساو ةيوجييروملا حال ناك ناكو من اينو
 ر امون سإ ف يا [بلءّىَساواهارش اًمامنإج (تراجينرلار ون يلعرع

 ةرم ا صرؤموملا ل! نرلارود اح مالو نينس ثالث مران نل)ن امالثلامبو
 رصحلاو نينؤوم او بيطحلا بف بيرو هوم أب يمر بلع فخ و ريع يضع ةريبجخإلا
 اسد هيرب نيب كونم ةلجو لع وملاجوعو نيدلارزس مالم ما ماهو اطسبلاو
 عد سازه انزع هاي دلا روم لاغغا يمر ظنن "نلوهتشاناوماب لافو جزخ ا
 هايح اجور سس ا ةلجرلا 2 ئئناس لاب كر مباسحلا مويا باسفل

 رباك ئيوئرفائرلا رد ريب عخوو تيس أ جاوجلن حا زنوهريماعلايلع
 زي هباقبب ميلعاوراشاف هارم|ئرلارؤيرو اشو مِطْعل ا وسنن ىرنم كوللا
 تلا الرضا: لال اصح لوييرسلا ةءئيلاروت بلال سرا ىشنم افوضوسسالا

 لات ملازم مصرس مالا بلظم تام همام يلا ءل وصور نصم نيرا رو: ةل طائر اني د
 اًرَملا يبيح او سا عمرو ارذل اع متي منال منم نوت ام نيدلا ده
 ل اتوتبالا ئبناتسراملاملا كلب ينبف نم ئيإملاصالختنيمحالا تومو
 ابنا ءنوهو اهانسفو ع ماشلايوبلاباوبا طيار ومو نا يذلبو
 اكلطاب عوشلاب تبان حلب مالكم كلم رض ىييل ميرو راني د نال عسر وسأل
 ماش تاما دلذ ىلاراش ا رجلا بارز بسسس :] مدس مف اكو
 يك سحو ناكربو هرايا الاء نم قبيرلو هنافصتريغتو منغ وتحت ر تن انو

 اثني

 تي 5

 انإإ م
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 ه قرار مزة طيروياب تلا طتلادسجنايلمإلاض عبي ايار ينال نم
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 نطل تيعد ينا يعل اب الْيل كامم تضحاَت او يدع كل قهالنارلعا تتكرفو
 الادب كج نان هبا ئعلاتنفاريثكألانئارذ هيبازخملا مب دو تيباف عرشلا
 لج ءرتا![ةعيِفو يضر نا هلاولوقو يلاءو در لاننت قامو الالام يمنيدللل اك
 رإو يب ئئلرانيملاد ردو مسوس ادم جوع دم ةظيلعك تيتر تااوادع

 ساو كالا اونسسقا وشد داع رفامل [ماا نا رب ين دككراءاه احد قشسديلرعلا
 نامتالال كرنب غضا جاوواكتلاتثكو كرش رلارسا اصوضحو ىلا يح
 نالاقو هناويدومياعصا ويش ئرلارسارئحاول دعلاراد انجب مان نرلا ساوم
 لاك سي يرالوص نئ الو ينس ختنبل يرحو يبسم الار ارل ا نه بأم ئرل أرد

 محازيبو كيب ناكن ا هسبلص العكس رحاو ببسب ل علاد|رل تضحا نيل هساو نا

 نوهأ رب ئميكالاجورزحزاذ يدي يفام عج عِناولو كسا | سب هوضرأ دال
 ودللاوساواولمنن ماوملاءاسإ جيمين يوسيورلا ظن يجب ئيدلارون لاري نزع
 وبول هر يضاف وكس نماولكثيدرحا يراام ضال اقول لارا د نيدلارون ىلخ
 انيرنع مروضحإتف موسوفن ئينوفضنيانياهصا مجيَرلا مسرح ا اقوريست
 هرنعر جو هسمو | هاي):ئ برا عويساإكق لرحاارأد ٌءرحفب نول ار ود ناكو

 كولا, ىببعضلا خيش! ريل| ]سوو باوبلاو جاهل ةل تاب سما ىمْعلاو العلا 7
 حاد نرلارو ناكو سس اذ يل عليش ا |, [ةفلا لاسيو ه ,بكلا

 واسبلا بطملاءل لات ءسننب بركلوسأسو نيسوتم ل ويش اكزررش ببخل
 قبال, ذايعلاوهكرعحيف تبصاولق نيم لاو مالسالا أع تناذ كسفنير طاع
 داللا محبو اره هلل اهنْئح هوحزمومل )امم داليلا تههذو كيان موب نم

 دلو هلو لتقوا ءنج يدحا تاماذان اكد سس اًدلانن سالت

 ربكيح مما يلو نب نم همم نعم ناكذإو هيلع عاطتالارقا يكن اكناذ
 تس اعز زر اونتتانثال [بلع لئاتن ضو اذكألما مزه نولو يبو انجالان اك
 ناةفاط محالسو هلو يجوش ايو هسفنب مالونيل عال اعرنجل ]كت ناوادو
 ةرعلا و ماكاندانجا كيل اذافريفملا يت تفو لكن فدو مصتحر مالا ضن
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 هللا الور كدر ركاسع ىبلوفانه مريم نظن سحل مونكأما ٍءدؤزفو مويخاوبو نيم اسلا
 مالا ]نقم سول اككولملا داون تعلاط رسولا جيران, ىررهل بسس ان
 م هريس نسحا ال يزيزعلا ريع نيريعو نرش لا اذلحلار جد مس يرا|نازهاتمويىلا

 ١ نم ملصنو نهزو هلرع يمركو مث نم ناصنالاو لرعلل ايعرتكا و نيلارؤم

 590 مبوب طنأجو [ةفلل ع ب 1

 الر طفاريرح سيل مل واهب ملا يدعم لناهونيع تأجج عاف لاومالال وانت
 روكا ناكو ساما رع هيراش جي ناكوو دإلب رمل عيبئد حسو ةسف ألو ارمي د

 هو هادو متيم ؛ [يلعئيللال اغشا مدمن ناكورانلاو لمللا يي هارواملو مايصلا

 صوف لاَدُم :َوُهن دايز سس تبلانو نول نمعم تنب ننام ا عوزتذذ ناكو

 نيل شاناوو تسيل ل اونالا هو !ميبسج مدح ضوْحا داو م دكماماق
 أمتي مانغلا نا نيرتش | نكأكم ثالث صحفو [ميف منو )الذ ممداخاناو
 يكفارببك ةركالاب بعلب ناكر يس أبي ر زف مزن لص ناكو با
 'لاروبريلا بكت دب فرغ يزيل بعت كنا لومي هيلعركي نيجاصلا ضحن يلا

 نوملا عنو ارد ببزفانمورعلاورْعُت ثنو بحللا رضفأ اه ساو طع
 أنكره اورحلا انيلط اذاورملاوركلاب ف اطعبإلا ةعرسيلع تسدارؤ ل يول نوكتت

 بسسس أت هتك يعل ٌةقينذاعب عفتني الاماهج تراسل اهل ااه انرتوو
 بتروح نب غلا يأ ريذوصلا حبل مبهودرصم نم بعزم ماع ميلا تيرهاو

 ةفينح ِيإ هريإراعن اكد سس اترائبد فلاب تعيبدرجلا
 اجر هاي قشمد ناربسهل عركألاب بعلباموين اكوا دحاولع بصخن عيذعس يلو
 ىرلارون عميل لامراض منج احاس ملمس بجاه لانقيلاراش اوويرإب تقون
 مينو يرروزومرسلا ئرلإ) اكيطأعلا سلجخيللاابيو عري نعد نيركو وس

 يوسامبذحانلاد احا عم هككسن امدح كطساو حيرت القد يناقلل لوني بجاح
 دونالد ىب رلاروبري ىف هلاول يجرب ناكو قحبلعمل نيكب لف ىابل او 0

 املا تبهر ىلإ اور مس -1لامالاولا جدع مل تريله ورعلاو يضاعلل نيرلا
15338 

5 

 اك -

20 



 نساك ممطراؤنؤ قرفب امانه إدكو تجر ذو هس الشمل | طسو هيويس العلا
 ياطتافلاكذ ورابخا لبو هتغصر | صحن ناو ءرئاس ٍ خسإم تغار هداضا
 ةيببجل مساو نولاإ مسا اقل ل رحمن اكو ةبامسخو َقُسعدحا نسي دلو هداركأسع

 ةارقز عالصإإو ريل وع اشنو لام كتح يف ةعيفخ تعش هديل صلاح
 ةرو دلو[ لم مدت وكيز هوب ناكود نجل ةلنغ اح ا ]يلقن ايوة دابملا اونارملا

 را ا طييض واني ع ل ا( ةبان ايش

 ملسو ييكطن ا سدربإسسكو اهرلاو نويسكو اعرو نابزو او مراحو ملان ]نو ىحسممو

 ا
 كبلجبو ينسسرو ماوملاو ماشلاو 14 ايدو نيبرجلاوزصوم اجت هلكم حشو ريسا

 لفلان مو ماياع 5
 وينر او جالو وش دروس يئدو نانوالا نقواو يرارم ا|ر يبو

 مرو دوب عر ملا

 نإسالايبو دل يتب ةباحما مدت يرلانحمدتلا تا برغل ناك
 ايل ايتو نين اجلاو ير العاذاعوا تفؤوريملا]ماوحو عابسلل نوطب ون ورشي

 ةناطنلا ييعأما علا نيمرح ا ناكسلم قو قشمرب نانسر اما يبو ياتيلل 15

 دحا نمزخأ تلا نبهلا يلا يرجاو هنيرلاروسلاكابرمإو حاج اونعتباليل
 ايبا زوق اربكهرجورطانتلاو تاناذلوروسج او طررلايعو ةزجربت رع ن
 اًمبس ةينيبلا تكلل ةدلاطم نك غفل نحن اكو هسرارم ةرييكابنكت فرو تفوو
 لم اهيجنلملاذ ةوالوم انكام تاعابجاْيسخلا ناولسلا يم ابغاوم ةيوبن ال

 يتبل اجلا مهل | اممصم قاتنالا عام عرقا نطملا ديزع تزول 1
 «]لاو يمل الضملا منح نأ عجام حازه هيض لو هاو /ط رشح :ئيلكونم

 هحح | وؤلمصملا كنزح يور يح ئيملاملا نللا ةئسأنن اننتالإو نيزرلا بسانملا

 نيكو ندي ةتسلذن| قلل وح سدو حز لوح ازتزا
 منطللإ] الج ننايهاش هلر نت ثرحلاز اجاكاديرح ىيعبر | ةمال يلع فحيم

 بجي وخيال ضاؤو هانز يار نموا ذا دع عيا كما بيهم 8



 ٠ .ه.6! كلر نينصؤمالوريلع ه يس كبار نيرمن ا ةءاسزر سانه© .

 . . ع تربع ارخاإفو تايبا نم

 ته نيرضاعلامامالاررع نامي ه تفلح قتلا رلحخل نحل سموه هم ,
 هه كو لورلا ةيامزخح ناكمتا/ك دو نم نكيي لم لن د ]ران ئرلا عال تفليو

 المنا دلانلاو صضوم ىلع نيرسن هباصصح ناكر ناههن ير ةلورلا سم 5

 ةافأو ميلعريبرتلا ي ةدورلا نابع !نس دج امجو ةاعرلا عاد عموم لون ءضلب نرل)
 ان اك معمطعاول نع نبل يرلا سر ناكو غزملا | ون اكو هيب ماسر ْضاحلارلو
 ىيش قيم تغئن |واوفرنع )رن اوركبس ممم]اسو مصحات ئ لا عالم لا كيز

 عاو بلص قيزو اذ نام لتر يرلا الاس نكمأ ام شأح نايررلو نمبلايث ملورلا
 ملرنملا ع مردع ناكر لاكن هسا ديه مقل وب .اوهر صن ه(ةنلايف انوهاعرلا 7

 ه ه نراعش :رمايبص ب رجب ضوالضات نايرايلعلا
 "ءه يداتْاهنحاسرابوو بولنلاقرحابتاوانه 2 «

 « . هويواون نيرصلاق زيان هاونرت كامولا نكي يعو 0 .«
 تاببال) كنه لات ىولصميلم مايا هذال لصين ا قر انجازه نامع ناكو

  9هج 3 5007 .ه 15

 ٠  2لاموهرعزج زون مان ىاقر رو ةيّربولم دارا ه"  ©»
 . هنم عزجلل بلص يلمرمو ه ٠ يلا لوطن الانيب 5200

  1111177ظغ(00101111
 لع وباورمهيلصبئرلاعالعم) الو ناعفاولايغاو تاق امنالا بج نساهم

 رماقف ل نذإب افريل لودرلا بلطو هب, ىلع هسسفنب يزل ضاؤلا اقل اراد ١
 ٠ بهلاء مالخلانا مح بجيحات مجرادبعو ٠

 |عاباتهدداو نمجرت تمكنا غنسل اعزه نمو توران جب م !صوهو بتم

 كانارخنقس | يكيز دوج نرلاروب مقلاوبايففن نو
 نافنلا اننقارمعاوإبلاةيانعلا ت صامل و | ئرلا زوم ةزيبس ناٍاعال داعلا

 ركدرتوبب انرلاو وعزل زنميل جدو باطما طيرإع باطلا نع يلع ..
1031 



 ايي -

25 

 رولا ءانلفلو هيك ارسءلوزئسنب 17701 1 7 ا ميلا
 هيف هج اريؤتكأو هاش نار ني هلودلا سشو كيزر نإ غاضاددواشد كولد
 ثداوح امنه هس نكد و هن اوبدوإع تمدو زؤو ئرلعالصو نيل ارد خرمو

 ةرازولارادطوب نات من قو لاعَن اثر كيرز نب اصل ال تال و ايوب قيلي اد
 © تسلاقت ءتيزن يي فرت .نارتلاملا

 هر ادق و ٌتارحالا هب ترمع © دس وبر ررخ ىو

 « راصبإلا شخنةرووي تيعر عيش ناوب املاردزح اورج و

5 

0 

 هراثوو ةيكيرت اجو تعدو |ى وم نوب انرناكدو 0

 ه داس ميركايمد 2نوبات هو نامزم) )و نايرخاراغنوو ٠

 ا اير ظلما م يضنقتاكناراراد ! ا اهون م
 ٠ ه اور اش انياب كيلعإلبج ه اوسرنالاوروم هلا بضغ و ٠

 رك طلمةقانراشاوجاو و
 ديلا ايسس تنال ايبا نه ليفوزيلال هضركحو ذلورلا سس عرب ل اقو ه

 8 نفح عزم» يهو نيلا يلا ءلورلا وش ©

 ٠ ..َمل[زعوغتست نيبسلا ةرغشو ه ىلحلا يلا جات ناكتس اعلاه 6

 ٠ ٠ هاشياامرحا و مسحاتر © هوه

 ٠ "هم الربصر عر زاياه هه لحرزبررلازهلواناكو
 ةبييبع ناقانثاناعلتننتا رجل باكلاد امملا ديس اذ

 لم يفاوملتخاو مل قسوك لة بيس زاكف تيبلاازهلوفوإابسن عناإنم
 لن ونال مس ئرلاج الص بلقرن ن اكو تبيلاانه لزن بس نااهدحا لارا
 اهسنزورع هيترمرعتلالها فر اافلاو ربك درا رؤس هنادنعيلا

 2 رحت سس ان إال
 تع لطملا لح ا وجر نيجر ه لاشلا رحل نكره د ايت يبره ٠

 ٠ه ه 0 ابان © هى

 « هلع كمفنإةنالما دله ةتكسمطان اباكلزمانو ه
10 

 هدبأتا



 مه اين يبق هوبا ولعن اي رشا نمل اله يلا ريع هوللو هرهب كاسو نينسب نمل

 رمحالا بفرلإ ب اطبج يو ةميطمع قي هيلع يف امال هوب ان اكو مدبعتساو
 دوك علا ]ب انق )سف لمحو ؟لثماينرلا عل عسل كيج انط ايوارعها طر هاوإلو
 ربت يلا حباب ميماو ةبعللايلا اور نا نويرضحيلا رييزهمدليلا لها عشر برفل
 اص ]سوه نونوطيد ىدكي الور يالا امدنسلكي لاوسالا [با نواحي وناكو هيب |
 لونان عج انر ملازما هن رصتتب ون اكوملتضالاد ل هجيرل نمو ةمكلاب نوفوطب
 ياررلا نسير لاذطالا ع ديرو امس نلاورلطلا طع يبلاربص ماعاوزنمظع
 هساو [ثوبلا ريع صح هنا لاق رييز ىلإ طو نمل ةلورلا سم خ دنا الا

 ذخأو عيت هزي خلف الإ ضو يباب يومه 2٠ نافتإل ارك وماكو هتاف
 ماظعزرحاوربفلا جنو لج ب انتسيلع ناكو ةضفل ا مرهاوبملو إلمام مسد ن اكأد
 معو لفي تح نعيوتنيالل نرلا من ل اص ايضدو جرلاغاهاردو ميبا
 هع نايانذخ افرفطف )ل! ءلورلاسمئد امو ريس يلا عجرم ,نلخ راسو هينا. لع اك

 نم ا نؤرامع نود فو | كسصفق هيباءاظعب ]فم اك ضرحو ءبلسو هلئتر
 نم آسر نيب ناطرس أعل لامن ةسيرم نيزملا لاب جيمرع اشلا نمل !ةززحوب |

 ,: اهاراش مئِفَت زاكعرشعلاروسرلو نيناطخت نيوعيو اوبر در ج) بونج ا بسم

 هن اكن مإإر ونوس نسعي هلا ف هلو عفاشلا بعز ريلع إو قب نسوي ماقا
 طعون نيبرحملا حرب تصصصصلا دو غربر جاف د اعلايركذوارحااو مهنا اءوبا
 طخ امن جدربسز بحاص كتان ما كاملا مدخوريزولا خلوني مدنع ناكو لاومالا

 :ناوصتوعراو عت نمو [نم جور تسد !نمبلابدوع) نط م عظماء ىل
 ١ مزقت ةيرقلاءلرزل ادع ل تاقتما تاف رار لكك لاق خي زي اوين [كفاتاتر
 ميززلاورهاطلا زيزي انلازييسووصم بحاصوز بإب ضو وي ضووض سؤ مم
 ه ه0 هاعلوا غلوب تريبصشامجرموامهيلع) خرق كيزر ىويالط

 . ءهتلادي كوااي موفنارهج هررمعللاو مزحل ار جنى يملا ررحلا» 2
 هراء سئ رخ ةظنل | اذ سيال ره لف ناالامسسيفن من يف ايضف ضد

 :. .قاضاوزيانل يلع حن ْسصتل اوشن ااائءلاوكريايربكو هلال سازعلالا جبار
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 كلذ طرويلاوُس + ئيواارزد تاير مس اير تكس ةعداومو ةئمداخ ىلا |
 ةيمملا ةلورلان ابعا ئم هلع أ مح ىلعئئرلأ جااص جنن يي سدر مالا
 ننذلا ةرات/ نوعمجي منا هنإ امهر يعور علم )ايما ةرامعر هاعرلا لد لش
 اجتروزملاوئرلا حالم ستة نيوريرب مزار جيرملااونداكو نادومل يأ فنتاو

 طعاولازنحبزب ئولا نيرن اكو نيد م اراهسشب اوراض اولي نا دوسلا
 مريلعغبتن| ورب دامو لاما لايم ا ئرلا جالسؤتن اع لذ لع عطارد
 الملاوب افون اههيدو ل تسود زن عامع لو ةاعدلأ يي ادلتقو
 كي حبلططؤ ري ثكلار ماسر اطملائ سفن يرص ان ح اوهساواظفاكل ارملا
 اسال ئواحن اكو تدك ف نصو !/م اان ناره يا داعو هنللاو نازقلا افر

 ةئاكيو ماع لونف هل ناكو تارنلاو ثرح العري ي هاواي انب » ١

 دو اجرقو هاروينئدو والا يدامجشاءويخ ا قليل ينويو ةيلاع
 ناهلل فلز اقف كبر هددال مس ام لاقن مانل اي هبامما ضمد ارو نيناثلا
 نيىنلار بعيوب يول كسصق ابين )ويا واجعزم ويك نوف
 انابعأ اكو ىيلا ل ]راسال هلودلارج نا تان عراب لع تمدو يردم

 داوم و التل هاوغج مويلا ثوبي نا دولاب نرلا الصإ|اونكرف 1
 ذيك ب |نائاواحانب حاب ريلعضختاوينف يا بح اصر عص هلع لا
 نحلل ب اب ارعصو ئين عكر وسو تيبلاب ىاط هلورلارسشس ايي عجامملاخاو
 يلعرسإفاهدسمتو دابحلا عزالصال الملا عزه ىلإ تح يئاراعت تنكن) مالا لاقو
 مقئاواهخلا بزب ردو ىننتإلم سة ويخل تحيا لفن تنكناو بابان

 كيو تح لا لزن كلذ ةكعرب] غلب الط اعديو ىلسو بسلا ىلةلورل وسم خرق 0
 كنم تزما !ذاءل لافت كنعاط تع ناز َنالاو كنم هننخل اق درزتعاو جتبانلا
 مز امنه | لرأس مهول بط هب امص عوميباع لَ طع ل لَن انس
 الخ فو دالبلا خفر نىربماب يجمل هوب | ناكو ديس يل يدب نيب يبلاربع
 هطمارقلا ير كوبذ اكوريهر ور ص مل افطالا عدو طساوحلانوليبوشو اوك

 ملورلا وس وضد لبن امزفناكو يمل ايوغسنب هصم) هاك عاد هياورظنم 2:
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 ٠ ٠ نسال وط شيرلا سو هيدرلا لاني لوطلاولنلا اذ يراو
 هء .سئلؤبا ون ةييواجرس و ىضغتيو نوصغلاغاورسدرولاالو ٠

 ه © 3 4 35

 3 ه فنك عبتيس لاذ رك ءاك إو مهريردرتغالكهولوثب ه ٠

 5 هفتتراممْثو نزهؤ عزاب © كبل ورفتلل ١

 يوللارع رسال روش عمود د رام زواسلاورعسانل اذنسلل
 راو رجالا بعرض مالس هيلع لعن رضكي ملط نين اوم الع ل او ريهانا

 اويفمسلاع ىانلامويلاؤ بن اال ذ لتقل نالغلانمملوحناكنسالولو ىاتلا

 اهب, هوبرجل طئشلاريراوف ميو هييحانلا بإ عى لنلا عّجان سل جلو بنملا هل

 صماوابتتلا بين عصحاو ىينماوفرحأ ارضي لذ موهير يل رجالا م ورإ يف مجبر
 " لاقت راو سا بان اناو ناويرلا بيان تاابقنلا بيْهْمل لاقت اظيلغامإلك

 ميلك لاكو هلربرجي نإبماو ناطللا بيان تناو ناوبرللا بيانانا بيس )هل
 يردوا ةدمدعب جو مضر !باح لا باؤنن ءيفنمفيلخ ]ماذ سرب أوب وبحب

 2 هنذ انيك نرل|ونملا قرا جالط بك سس ربؤو كسك براجمادل
 بج ايلاراس ةلورل أى مش هاش نون ءا>] نجت نذاننيلا لا رشيجداشا

 اًملاطو اكو ئييرصملا باوصام عادلا بفلدو يبل ا دبع مل لاني ل حر نمبلإب ناكو

 مجد كوو ريلا لزن || شما نامالابلط مم غرم رريرزرصتف يب هلورل اوم صحم افاذ
 اصتوزام فورا لاقيف ئارم او نما نوصحواغص خنف مل ورلا سم راسو

 يرو يرممىبيبل اربع جر اهات قواهرياخدو اهلاومإ عفو نيدو

 ., احدءاراوجالضفل ايمن اكو نويم اوب امش يدار ايم ةلورلا نسرين لع
 7 يك دافوالف دانو تاولملاو ت ادسلا نم نيرل|روبرثكا !ااسربنر

 :نلظم هدالب يف قيبرل ثييرماظم ا نشكو |رقنلانغاو لسارالاعورو يان انبلا
 دالبلا ]مام ايفوتسيو تقلا ايإعايما ف ارسئملارإ اخئيرجب ثجيواهدر والا

 باعت مدع امج نإالادكمأامزغم نا رؤد كيلام نضل اقو نيل فل روكأف
 ي. هتعاطرارلاخ عم (عانشنا صقنب ناب نوضريإو مساع ازتنائكبلن ا ٍماونِرَحْرَ
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 فرو قشرب ةأضلا كلم تايزاسعئ لذاح ا سل اند كاذ دعب تنكو
 سسسل ان: تسيب لاير اجرئ سلا مبركد ادن حصص ناكوربهصلا بابلب
 رغم ادم كر سس |لعت امل لانس ماد ايف ياصص نمر ؤح املا ضعب هلو داعلا

 ٠ هيلزنيارب هتنجامب هافرتح تئئارتأاهبراب» 2 «
 ه1 لمعلل نساك نرد مص .٠ ةيجن املك نكت المو 6

 . هيل ةمئلاؤ براب ار ور عساران يثئازبكوو  ه
 نقلا سل عزيرعس هساو يريطتلل يبكلا ى اهم اوبا فن يدر صحن
 يرج مسلاةف يلعاولثاو ريال نكد رقو )حدب نق بالا اطلاب ءريظح او لع
 اكزلإزبناكو جادسو لباس ءلورثنللو ملم ارعنلا ليال ناكل ايف سا تل

15 
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 ركدام ةروصازه بر بابب نددورهس 2 قون دارؤبب برككأل الد ناتو ةياغإع
 للبابا تسلا دو تار يسرْملايِلء نيرعنساجباوب ]نادل كو يذج
 جفينح دال مشو ٌعميرعاشلا طا نيعمساننااب| بعت هيلع ييناو قنكلا
 بحأذ كفل يلع تبلغو هفينحو) بصزميلع ننتورعشلا حصل ند
 د اعو جوويئو ماشلارطغ | ثيل او بياع يارو اي اسدنر يلا لع عر تو لفل
 ”كدو عضو عل ش غيرعرلا ةنيو زاملال إلا طب كلا ف نصو دانجإ
 رازتعالانيقرارارعلا نصي انإبب| يرش اقو ل عي تيرْجل ذب داسعلا
 بيشل|فهلرشنار اعيلخ ناكمن| لعلب اشحان (.الو رحت زم امطشسزكذ و
 ٠ 4 اضد |لاقو © ١6"

 ه 2 كاجو سم اء اعط تباو ء لطارضان يروم بيثلاادبو هد
 ٠ هولاء جهلا كتفيبزنو ء يصلاريؤحربوشز علته «

 0 «٠ 0 انثثإ دافو .ه ه2

 , قلْفاو ىضياشإبل و ىقرانراربوش عمو ه

 . قع ييشلا عيملرب هالو هيلعام جوبا ومو ه
 اكياداقو
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 ليبخلابصاكلا ديرش ناكد ارش عبي بأدلا بسسسسم اداب اد عركال اب بعلب
 اذنزب بكرو سيولاوبرظ صدع نو نمالا نوي ام لوفي ارب بعلب هارب نيو خكالاب بحلب
 يل لمتح هسار لع عئونم سر هب بش نابل اميريرهملا بإب ارم عررخحو عراد نم
 أحيل نفدو رجب يذ ب ئييرشعل اوعبالاائالشلا دليل يفونو مايا هن امك كي ناد
 : لع سارص يبل ةييرم لإ نينسكيب الفن ينال لاراب تيب ولا وس ا
 نساتو هيلع نزف يطلاي هويخ كلب كاركلانمداعدق نيل الص ناو سو
 كد اهلاركباو نيرا جالص ةسرركولا نب نلخ | سسك وزيجرزب ثيح
 مالو اءىرؤبو مالسال/ ف بسنيكضطو ءاشنه اسودلو دل سس أش نررمو

 كلون (نرإ] حسن هدم نابل |نوربكال هلورل !سشسورفصإ/اوهر
 دلو ي د اريل ارجاتل اي ويرى نبح لا يومي اص: كلي! ئ حاد عادم اهلا

 ةيصعل يدار اوهسا/ نسخ ٍعوغل قو ةياهناو نيو حت ةنسدادفب
 ونس أو مال ال هدو هنن الوصا] تون اوويبلا هساربعو العنرل الوصاو

 اواو نكدومئريلع س|صيبل |ئمر يل جيارمو مليش 5 0

 الاون | لعرب بهزلا سجن اكسس انن مركأا اهنصرو

 هباوعاو هناوبج يلااهبربرو ناوالكل تصب ن تل ا

 الا يدحا نسي ناربصإ سعي اكرنزظو

 7 نان ديلي ْن :انثايل |ادويحبن لاري تعش اهمؤشرهلاد اعو

 دوم ئيلار |رزبوطع اضفنا يلارضعا تنكو هيلا بتم أكو هسسسسف اذ

 ايانربب تائقءبعرخست تان اهلل انرردالغبب نما ورتمف ناو

 لب اثر يصتب يف ايلل ! ىف صد فدك ايزو ىشجب ناكو نم حور تنا كثإم |
 رودس ةإم| يف لاري زن يرلا ابوس ولا لامن اهدري را أمل انف ةءِلَجوْرْبْسس توب اع

 سكر اا مهني جلا ازه ف قسب/ناديراو [ئاسل لولد نري ار صْيَتحسف ري
 لور مشل وهلغبلاورصلظريز اولا لان يح [ناسل نكمازعل يراد يل لب كيب
 ريزولان الغم اوراد ن بز ارد هيرب سيب عوُمسلاوربززولا ةلخب منكر ٌئلكل
 تندوبن للف نإ راو ناحوطسلاو نر طورلائيناربوج او لطف هيرب نيياوحأصم
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 بلجؤاق و ارس ناب نرودر صوم ا مد ب مصاو نب نسر نسى او با ماملاوكو و

 انادي ةنملارابرلا يطب[ يوشل ادرار نيلاج الص رجس هسارجر

 عوج عتب الفي >اذإ ل مسل قيل ل بمصر صفم [س)غ وقل لع نور اهب
 كلاونر او حؤشلارود ام يلا امر خنفر مان ءاطب موسم طلب لةسسلا هذه
 اعالفورثعربو سب نوار ود جنن مورل )حال رضفو فارفلا عطل سوم ام

 تاب ع ميتربخ هاجذا ع)لقل اعزه خشب ل ار وداي بيبو نال لق اعاد
 ه دالي ٌضالج دعورز رسارلا ئهعسو ماشلا يلم جرف 0ع اولزنرو ٌيِملا
 باحاهرالسر علق مسن اخ ارو نايررم او شيرسو يسب يدل روحا م

 مب ن اكهنالمم للسرير لا رو لع طرد عادلا دالب د ربو دارا اميل
 حنا دلو توا مس رايس نعل هيرست اورق رئزلاب

 مل اريعزرلارخ ئرلار وب ثجبو عفن يوم ا بحاص كر اغ زير لإ يس

 "لسوق بح عدذع ماداف هنمز ةيركسع هعيوياوبكميطلمي ارسا ران 6

 بطنلا مزؤ اسببنو السد عنب ادالبلا ثعجيرو رلارو ارو

 ةبنيحالا ةصرم ايررردز مارون هسعب قشمد يل حزم روب اسيئلا

 ةينيس اا دوي صور د يقفلا وز قشمد ميج زيررعل !ةيوازلاءلب

 ,مييحو راك باجي | :يعضاشلل ةسرمانبل نيل رون جي ديوغلا وألا ال

 بهو نابنبلا ضير ن اهلا نيرلا رود عّصدرُو ناكر ارانب نود ءلجاركر دا
 حي بلااهابو الامن 1 تاعرالا 000

 ا ا اول ع وتس نر ع
 ماقأ نامعب مزمز نموم امنع بركس اب 71 20

 || تضم اهرزبم نهاذلا جلاد اعم هيقدر يسابحلا ةؤعرلا
 اداوح (مجر (يلحاعان أمز |حالق اع ناين ادهس ني راس نب بوبا رل عنْ

 ةدورص نعال كتيائارج ملغ يق زيملاسلناسنيكملا اواةفل لع انطاع
 ناوف لوا الاقف ناطلد اوه يركز يدلا جال تاو اسمع مزفالو

 ملي



 كلا ملسإ اس ايو ةيزلل موملع نضولرس) يل ناكول لاف هلب انحلامد خي ةلابو
 لسللا يف ة/ماتاجممس ىلع اوسدولب اكل نا لافنذ [عصن, د امل اح
 تلرئرذو لغم نس لك) :[ء) انا كاث نس لانف ربان تفرطو ولد ئهس (مسو
 هدائرسيكأب عجلان ا تيب او ىرلكلزهيرزم سير كت و يو انطذ
 اوهجصافريعص هل رلوو يجدر وه لكأت سما تضصو عْس لواسف لاح

 مجاللواسمارإلا كلّ ف ل دعرق تاكورر) بابب نمدو ناضير 2اوبجْووم
 لو لحو هسرجلاو رعرو دوم تناشنم نزار طباف هباثل وج دوس
 اريكاملش سي هباعتاو هلاياعو رض عجور لدغ لع سا
 لاقينودالها ناكل نخ يرن سس دز ر غد او هنمانثلا هل ا
 نراك ىولجرجصو لا عر دجاجد كلا رسيو ةزهب د ياسضحو مقل زي سر نل يو دا
 لاو هتنل|واليمل و لو رعلاو اضتلاو هلورلا بلير اوبر هولنو كن انش نعت فلا
 ياض اوس مس ةْبرَه ىول اروي انرلاجالد كعب [نراككصن 72
 ذل ناكورامملا ةنلخزاومجيو اهامللو انللاوطو دادغب ىلإ ىيلاروبإب ثحْم

 ةميطع ىواعديربنايووغلائ  فطبؤلهنرت لك طرماق ىوعل جر قيبانلا
 دامحٍ نفل || يكن ابيعيوميل موت |ب لاف ىاركل | ضعب هارو جوت سانا عم يرن
 لول ال |نرلارونراسأ بسحر شو د انلا نكاهتدر اهح يب انمع اهدنع يانع

 رلارونزنيرلاعالص ءالو مطع اب دضيو رلبلا طم ابن يزل عاطل لس
 -حسفإاو كبوشلاو كرا هم ءاشبلابإ | ضيمركاسمب جي ولا يا جنت
 اذاوؤرعلا يار ابح)؟نولةنبولركاضراب يلزان بيرعلا نم عاج نايوالاعأ
 نميلجاو ضعب | يلا عذلص مممسرتم ني! ل واع مولد دالبلاراعاوراغ
 ناو نرحل زبييرج اء ىيخياب اكيد لا بؤمولا بنوك وكلا ضرا نع منسوب
 ماير انكلا زي دو نيا العدم م 8 راب د كرري ناودحا مس سب 1

 ةليح عيطتس [والبلد هبري قيبروعالض نب اذاورعلا نا ثيح موتدبااذام
 :اغوارعدإبصعيلانيلاج خلص داع /ليوط ب اكوعوالببسبلا يري|اد
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 لالا رض ودرملا لو هيلا نوج انج ام حيبج مويلا ىرحاررضقلإزعح ان
 يؤ ادوركاسعلا ٌغرتدلا سماه يل ال اومالا قوفو ميبلع طاتحاو اسنلا نعب
 يزد لارؤد ىلإ ثجيو دارا ام تكا ب]ماذل فاعل يطعاو يبعلاوراوجلا
 بجئيرلارو ماكو ر ابد لا ةيادوابو اخو ايارهو هنالبجل و مثلا
 رثيعانبلا سوانا يل | ًمجاح اس ن اعلم مه ]و ل اقريرد نبي نضحاإق
 قتال معذب انرصفايورعبإلا اه انزبجْيلار اسحلا ل ع هانمفن امر اشحم
 :ئيراهةدعو دضاعلا فوم نيييرمم ا مابا هتنصفناو زبر اذكلا علف لحاسلا
 مي]|ونزو نه انو يتداماوكاسهد تلاط مايا ن)ا/ بم| نب هرعرعرثع

 حييعنل ا صويإع نييبصملا نيس انركذ قو: دس جستن اذيفأ
 <40)) سس ون لامجإلا جلع انهاه علرتو لاوحإلابلتو
 رو دار ربعوهوودلا يعي لاَومهرجوعو يررم ادبلم ا سأر يبع
 وبا ونال اتلأو ماللا هيلع قداصلارفعجن مح عامسأ لبرج نب نوهمزب
 ردجز ب[ يسأ هْسأ كلأنلاو هه[ اع ازلاب ىنلبو نداريع ريك تملا

 ونا هسا نيرلزمل اب بخلي وردم مويا هسا عيأرلاوروشمم ان فلو
 توسل |رزييزعلار بلد ور عه ري اون منيا ىماقلو نهال ارصوج ل يد

 روصو, ع هنبأ عئأسلاو هن[ اللد تقلي رازلبروصتس هنبأ
 هشاكنتسمل اب قلبو لعن رحم نب ئسآثلآو هدا رلرعاظلاب بتليو
 و ايفا روصس ونب اوتاءلا وعسل إب بقليررما حأعلاوبا عانلاو

 مل []يفو رج ار صن وهم )ونريد اكو هدد |ماكابرمالا بلبو

 بقلبو ليعمل كرلوركع يأن او س] را ظ فاح اب بل عرفتم ان
 رضاعلارتعويإ) او هس ايا فلإب ب ليو يببعرتع ك0 ورهاظلاب
 رهدأب تر بف لوفي يلا رنزيبضجب وهل راع مهسزنع امج عازر دقو
 اغا هب|ور ماعلا خمجرت تدزننا هلق بيس تناكيهو ل اشل امرها فك

 نانو عملات امئالبربجج ره نرمين [سو] تسسشد
 لوئال هذ نو هبص اظنلاب طع يضتسم ا يو )وا 2 دارج مز يرورب :
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 هع هنبجا مامسلل قاع دامل ء هام اوه الإ بذأ/ ©

 . ٠" تنظيكام عيب دلاو ءارصاف لاوسملادوعانلدو
 ٠ ٠ متثباؤلايلاداوتلا كرد و يرلا ناوووهلا لع مولان لرعو

 ٠ هتدذوت شعل[ ىولاو ءيوبباو بملك رعا تكدتو ٠
 ٠ هنكملزرودورملا ءهتيذا شقر هلفووسلابم ٠

 . 2نمار ل! ذلوط ءافوشت ماطلازجاذاكبام ٠ ٠
 ه هترمإؤبجرصلا نزخغ لا هلع احضمايحلا جان نأ عونأوو

 طف اول نب قسوب ني هه اربع ميساو رضاول اين اند | حصسسسم

 رلو يما تساهل لاب دلو مارماو ءنركو رو هفالخ ا هوبا انرف ربجيوب

 لاهم نيو لضحزنس بيجر يف عيوبو ةياوسجو نيونر إو عير يسم
 نالئوميو ةنسلا نه ؤ]روشاع موي يَوبوزيس رثع رحا نيوهو
 بيو لونلتخاو | مههّيسو ةسردعر حا معإبا كناكو ماس نورلعو
 مظع بره باص ايرايوا ءاهارم عر رومأ طركفتوبا (هرحا ل اوفا عمن أكو

 هله اناليثو كامن متغاف هطلب اعلا يبل بطخا| نإ يف افلاو منس ناين

 ان نمو صخب نإ قينالف تاسئاو لبو ناولافو كلذ رع اوْصا

 صف ءلماخيف ناكهتلور لاوزءنّي)ا] هنأ كلاداو ويعم تينب ىلا
 نقلامركرلاولاوإلا يغفل ادياهئرلا جالاصرملجو تام رز مومس

35 
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 د٠ هسيفتلا هيا ناضنلا 2 نايو معو عانت او] هيلو منك) و ريبعلاورهاوم لاو
 درسزلا بيضفلا,نث نيسلا] وليدع عجروامكلم)و ةقيلخرزع ىكترل ام
 مامحلافس ان ةمعيبلا ةررلاورجحأم فاي حإو فو ةضيق هلوطد
 ةبنخنلا بكل يوالاقشرشعنؤيرادزورئاهلا يمس مل ةتؤفايلاو
 ثعب هلاك هناسإبطو م ادلا::مايعرسوور ]جي ىلا هيام هروسئم ا طوط إب
 :: هضاعلالهادداريضغاورخع الالاومارس و صتتسملاجلا ىريساصلا امم
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 .ه © روح او نارلولا امنييل اهلا © ةْئفرعزم ناجي ىشمدالاه هى

 ه ه٠ه رورخو يرض هاغوالا رسب هر أنو| يلعاهببص عا اه هى

 هدا وهام اهعااا عيل زمانا هاتهجنت املا عوردءالبصابم .

 ةيكووهللاي وغلا باف ل ني ارز رجا ئيهاربع فوابسو و
 ابوبرطح تكلا يزغشي يرصم ناكو لاق خصع قافو ثيرح اعمر نازفلا ]و برعلا. :

 لاف ءاقش نيب هدعنئدورانيد بسب باكر يدون نيبتكلا 3 قوس

 ةبامسكعايو زج اهصرهبْممر أبد ب انجن خلس ير ايوعسو مأي | ثالث فورحا

 بدو اكو كرب فر راني د يرشعب هلرارلا تِجبو بكل نث ئاه اوفر اي د

 نمإهو هيجل اب قاطع ققيكصحلات قو هؤيلخارادنم حرو هفيلخلادالوا

 تطري النمانا هيل !ليان انه نعز امين اووي ةنيلخل| ين جترطشلاب بعلي
 هوعر هفيلكل انت يفوعيطخر تا كس تبطخاماا كلاقرق سار ةيضر نانرج

 رد ا اووضلايت تاننصم هلواّسح طخ تكيماككمل ايه

 وحرم ورعشلا لوني ناكو يفاحلا ف نإ يزف فدو ناضمر يف هتافو تناكو هريبغد
 0 0 لاحاصشن ا

 ل < هييداشلا اهما تاكو فيك ه اسم مس هطاطوق 8

 ٠ رس رو فوات موو ٠

 كيللروبا اوس نيني فل نيدعا نب هساربع و امْيو!سسسصعن
 نقوأباشنو ةبامعبراو نيعيجك عش ءسىسلب |ليدرل و ب اهلا راقفلا ئابفرعيو
 هربوالشافلعاش ناكو قشح ديلا ]متن غيلع يرتلاولزتسس | امو بالو نال

 سد كولا تكالذ اكن اكقينسرلا ب الار ائنلا لاف كي نرحل ىاعلا 0

 نيد بعدو ىيفر_ولسوإو نسؤبوسو انين ىاعو ير نيدو ئرلارؤمل

0 -_- 

 تاسإل) لهرسو
 ه هزْئلصو مربح اي اوبس ٠ هلخاب يثنا م اهلوسس)س وى

 8 090 املكاططد ادري هات ما نيت سهل و

 5 212111008 دككم طنا جور كأم ى
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 6 راهلاوباءاطلا ىلخاج صير .ه هرذوحر اسر ماعامي رت 3

 « يرايطاويارعامالامثاننع و مكليكاربع نايس اهم «
 اتهلنم هلروخا هول زخاو راي د فل رن عزمى رلأعالص هاطع اة أه

 هر ندد ةباوضو نينحكعجسا تس ئمدعبايهلجا هكوداف قش دل دا“

 او رحم تطاق 9 هم

 4ك اختاننلاريبؤ,_هلاوبصام ه اهرب واوشالانم كلا ىرنع ى

 « اجربامحيربتلاو لاحلالاحلاو كتولس يفوشتالانبإبعا ى
 . اج سلوا تكة دعا بص عضال«
 ه اعز امان زكو مك تحامهوإَبغ يبلانا لعاتنكوا و

 . 227 و 7 .

 ٠ هير يا هحومد يلع تسوفيوملاْمك
 ى« هجر بيبحلا هجر لو مود و هرهيزو بيبا اشتم و

 و هعونضووبلاالحأ بخبز هلو عني نمت و بالا و

 و د عيش درا. ئسم او و يجوا نجي نامل أنك
 ىو هعولط برلدلا ةركوردب هاكرح يراو  نكو سم و

 « هعيحن لق ك يبس امو هنم ى هس |ىرل ام ذاوعلا لانو

 اككباد اثر 5
 ى خاصان||بو يرنعا.قوشلان مه هّسرعاكونيبحأ ضدزع ينو

 7 عام وزع تيجون اذا ولو ه نيباركا نع تنادحاذ|نبجو

 ٠ هيل| زنق بانك م د/ل او .
 , نيمضتلا  هيئابزيبعلل ا

 ه نوبربوع نربط ة قيثوبه هت نب اعزفو دهسا اكام و
 0 هلك نبل !عالص لو امل لفرع سس ان

 « هلام رياك صال ا ه م امشملا صوصلإب مريور ©
 : تان عع نصو ياض لفرع لوف نموهو هاكر فو هّسو
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 جابلاام امنع عطقو بابل اميلععلْعاو ماملل ل دان اهركىل حل هنم هلا ربالل رضي نايف
 الخ ةناكو ةزسؤيييراو ٌةْننامث ؤلسز دور ادلاب نن> وزال عبر ئانت نيس امون اذ

 ىلع ملخو ريف تاكو يرج سل اى مايا ان ازعلا ]سر ارببسو ةسرثعرحا
 هاعزتساررذيرلذ برعل ا« مزعرم يرلبل ا نيريزولا ناك ةعيبلل ضَسلاولجاملو
 هدمجزن تمزسا جد يف هباوبرو نوبعلاب لازملا جيرص هيلع د اً ضنسملا

 رص ىاملاغب بظ(نو طي امسح ىونسل ا نبال ةسلا
 ويلا دروب ايدو نيس و ةنسئي ام مابسيد ىابعل ايف نعةبطأللا عاطنارجب

 ة/لارمل لا, نوم عز, باوج نيرا رونجلا مر إربكاوهو يووم ا ل زيص مدام

 رول ثيبواهتو د نيرلا عالصلورمامعلاو هيبجزعلا ورايد تل اهب قوم أيبسد
 هزهؤو بابتلا ترمودادغب تيزومم اجيسو ماش انيس نلف ىلا بسيد
 هيبس و رابمالا هيلا قني جابالاذيداللا عيعؤ يداوملا مام نيرل )رون زا ةنسلا
 مطانإر م خرملا ولك عرزعلم ما نأكو نادمعيلا ةدونل ادالب حن متن اكن مزككمم عاسنتا
 هلبلاجلارويطلا ةضج|يع بككا تكهرضنلكرعوا هرضملايرفلا كرغلذا نا
 هدر يتسم ابنت مو ]حصص :ئرسبلا دوناينكاسلا يرتب ةريعبلا

 حافل ابجاملاظ ناكدتافىرلالا”ةرلو هيبسسو هود تيسنواسورلا سير نب.
 لرنحيم ويس اورارلا تيب يني لل اكرسب سو هتاود قيطاذنريزرل اراد يلا ل ردص
 نيلال/واهيوليهلو كيلايلاومدجلاو عاتل اوبايثلادل ام انسرارل يبا عجم

 اجت منو صف الفال عردفيالو بجي نيكمل يف ارطني كيبلا
 ةربرهلؤ املا هر قشمد مصاحب ةقرع ل لابو ي لكل |رعاشلا يوربل اره نب
 دياضتئرلا عالم يفدلو امرانمايبرطازبطل ابيكا عوبطمزوع!اميلح اس اكلاقد
 ناكوروههس ناويد هلو قشمر ىرلا عالسْساْقَح تر خان هت افون أ ليشو 5

 هحرتماو صم [غعدالمرانيد ىلا يطع نإصم خماو] نعورت نرلاءالص

 ثز

 0 ٠ ىل»٠.يبييماطسم ىأهس تايب

 .ه هراتبد تلال نبا الوم 0 لأ ابرنع عالصلا ل" 0 9
 ايإ هاؤصإ هت“ رجح نا 000

 2 هل ارووؤلاة نجت ابو ه تواحزإ سانا وتخاو ه
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 نالتسوم لطيران افماشلايلارككسلإب ىلا حالم عجيل الا وتد امحيفو ا ااورس

 ؟ممتفانريلاإف لوطسالا» اتم او يرشلا معاج يف غل (ءناكو هلي هلا ين ةلمرلاو

 يجادل ةرمانأ ىلإ هاعرث مينععخ نم يل ناكو ددعلاو لاهرلإب نحو [ين ملت
 دكابترلا الصيئانيبريانمءاشنعاش نيرع نرلائقن يشن ارعش خو زحام
 , يس اهيويعو ةْضررلار بهّرلا مامح يلع موو هيعفأث لل رمال عورصمزعلا

 رخال يعصوؤ رلو ري كسفلا نمددإ,رههتسم ا نسوي فو انرإ حصن
 اننيضرالداعابيهم اع اجمال !لرئعم ةيحلا ]ب وطر مسن اكو هن امسمو ةرشع

 لد هيل يكلم ةبيج تاعفاو هل است نطو يكن ىي اورلاظملالازا ءنعرلاب

 تاوطس فاكر مان الى صد ١و ماثإلا بحمل لاتو يامل ةعفرلا عفر يطاولا نم

 ,, يلع ِزنو مفيلحلاب اوصا تعب هين عفش: ى انلا جدن ان |مععبَتو مايفل كح

 كويملثم نات ارصحاور اند ىلا َمْسعءبط ع انا هفيلخ اول لامر اب فلا
 لويبريختسملا رع مو سانلا نع عرش نكآوو هسرحأئاباعسلاب ىائلا

 3 8. رحىصعش ه ؟ه

 ه راعوهامب يعاتب هراقووهو يبشلا.ئتريعو
 « راقألا اهنيزتجلابيلل انه ىنم بيب اودلا تباش ككاو

 #2 مت :ئيشدوئو)ل ار ه

 ه هعمشأتل ةشارط و ةعمسوتبب لل عش |لخا دو

 . ه ءهسدنيعئ رج يح «٠ ةعمد بع نمت رجامو .

 ها.عاحش و ناطيخلإ لع ةرسجلل كازابو قفالارهاف امايارغإلا ع بور قرد هتاف رك

 .. ]بلان وكن اه نيل! بطق يلا كالا بوم ضر اكو تام ئفح امس, نم
 الم امزييب ناويضطتتسملار تتسم زبن هلر ص ف] الاب عفتك مذا هلي رمالا
 دزيتسل] حال اهلل ع لطارق يرليلان عررو ناكو يقسم الطور اه إءربغتن
 هيفصو ِهلِإ!َس بيبط هل ن اكو رتسملا ضردوز اميف فاخو ايمي لع ضباب ماك

 مايللنيرضا هيلع ىيبلو ب ب يحجب لانتق كتطقالو هنمانصخاانيز اقبال

 اثور
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 خبزن نخب وك( (بلعو ةيربلا ب ىلع كغقوواهب اب يلع بؤتكم همساو اجلا
 ميال واينو طرأ مستو نوئسلاوةسواسلا ةنسلاريضئداملا
 لئلزنئراسو مينحازب كير نيرلادامعهإ [لسو هتف رايضسولا نيرلارويراس
 نبال رعو سوككاو تانامتل !] صوان !ذاو اهب ناك جمل ادنعنبز صوم
 لا عاجل ةزاجيم او خيرعلاجوتقن م ايد فل نيام |موطعاوملهاجإا
 نوشكماقاو لا نيس هيحا نلوم اورعنب غريزجوطعاورلبل ا طسو
 طظضكبورافكلادهاكن مو لاء فاهم تمقأول هل ضف ]صوم ابجي ناكو امو

 رىطقاو يلا زحارقو جسم اربعه عدو ماشل او نع ]حرش نيم ا دئالب
 لالاكاس ئرلارغ ناد فيلل ماب ملك هو اسوم ازهار ناكواويبكاعاطما
 جيل | مسالا انها. كيو ججملاربعا نيل | دؤ: ل ارش هنذ انسب نحيت
 لطسص نيل يطق يلم كتم اويكو هدير سايل نا
 ىسوبىن ب نشل, جوباوهريصنتسملا ف ووذنسلا نهيق ريت افون
 تيبس ابهشبو دلو هينمرا هيصعو مشن دلو ما همأو هسإرمإ.ر ؤخنسملا
 روع هداربعوبا ميكو نسل ءسأَنمهفالخلا ايملو ةيامسجو نيالثو
 ق5 حاتدحالآدويةقالخ اب عبوبوضنسملاو جاللا هيلع اع با نم ع
 جيوالعلاو ةاضتلاو ئيبيشسامملاو نيبولعلاولمالل ل اومالا قط اورخألا
 تبررلا بِطق كل اهملاو رنل ما وو نوككا طقسا وريلا ظملادرو ىاثلا
 ناكواسوراى جيب نير ؤنساورجلاو برعلا كا هبنلورضتسملا هكولمز اه
 ةرازولا ابورلاسسيئر ىو الور ؤعتسملاتايمويؤ نقر يرابلانيريزولا
 غم وسل زرحا قلكترفو هلورلا بايراو ئرلا بطق هبرينيبينسو هيلع ملخ
 طرأ | رونا قر هفيلفلل جو [ تصفق وشل صرسو ناويرلا
 ني ولا كرس ةغيلقلا ال نييل )رود ثعبع هل ةعيبلا بلطبو منال هؤرجب
 ٌنوومرهاقلابنيرلا عالص نب اييسسسح, هد سرك ف هنعابب أن نوصعيإ
 ريك | ةسررم ضيا عب يندو هنوممل ا وسحإعضوعناكو دييغد اشم زيا صلا
 نمل درك يبايره نب كلم اربعز,ئرلاررصيل و ل هلا ابد برتلإ
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 ديجي ةاف ماضي از لبو هبجا>و بحاصو ئبلاروبرّرعاريزع ن اكورمرسو كيلعب

 ررعلانم بع اؤونح بطح يل| نول اررفدر اس هرم بحاص ناو بح هيبارل نب نيدلا

 ؟رالورعلا نس |ملع انوه عالفلا طركسحل!نيدل ارد قردو كرشاهراوسا نإ

 مدالببز يملا عالق ترزحا ايندلا يف ماع ةلزلرل اعزه تناكوراوسار يد تيم
 . .لاشل اوال وسو لجو دبف جالب يىلاكلررو هيكاطناو صاوعلاو بلعو ماشلاب

 عرد ىبعو هرج مي مياَص !دعاوزحرالا شم دئم تري دن الامن ومورادل أي ٍ

 ىلا كصومن ارملاّنعطفو ملزل زلات ريماس ١ لويصل ايف ) اوجزحارهانالنوربج

 دارغب يلا ترسو مترو يدرادو هفرلار نارحو اهرلاو يي صئ راسو ]سول

 نيا (مالس مالم الا لو ارم ةلسلز سام رن و ن لعل ادلب عيباو صملا و طس اود

 1 ا ناو نال ماهل ايراد ماج خاب يراسل ديس ترباس

 ترلاعج ماياغإبر اد يلع جيرملا ن!ّربامل هوئرحام ئارارلا نامل سيبإ ةبت رع

 ص بيرملا طوي يذلا عاهلازه تنل ئه نلوم و هبوب
 ىداثلاءيمْملا يراخضلائب تاكرملا ي ارماني دبح ىردسأ ره يبو [ميدر
 مور لا دالي نم يبوس اصلا بور هاا يو بيم ادعس |ىلع وارغب رغمت

 ٠١ هيكيباو ب اذو ايف بانو كالظؤيارتتسكمدا نيب اسنقا لاؤ لع رعت
 لائب ءاصنو ارغيب مولا هبهعو َباإمصو ىيعجي ثالث د سسيف ادبي ىلع

 مييلوز سول ابحاص يك ن ىدو دوم نو ايرإ تحصن وير اهل تيب مل

 الو انصتسإلو اع ةم اهلاماث' نوللامساى اكد وت ئرلار بوما بعل اىفث

 شون لع معاهد وعلا ايو ىرلاء ادي كاسيو لارض تعا

 20 اسينو نمو ثعو يدعا دبابو تاكو نييعير | زواج قد نيا
 اكيد اعاهناكئرلاروب مابا م ئرلادجب بخلبو هيارلا ىروكوبا ينو
 ناكودنسلا نهز يراعلاّن ون قشاوارج حلي اديس يعود اكناخ يلب

 يداملاد )و ايطعاوويامانج سن لاقو قولان يكب اماطوديز را عارم
 درلازندو نرلارجي اا هبارل !ي نامعئرلاوب اسيواسعلا لص مرقو كيلجب

 5 كبش در لو !صواعل اك هر وبرد ءبز : آي نويس اه داولاو لع
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 ئرلا حالص ريس رضاعلار داضرمالا لنك اطال متسرح ]و لكو ةعامجر
 هِبَوَلو ئرلادساب عد العدرع بثكو رازول ١ نحل ناوبالا يف هيلع علخو
 قيرغت ين يسع هيما عرشو كلذ رعب ىضمسل !هيول انا ل ورصانلا كلملا
 نسحاو لاومالا ئيرل ا جالص ل زبو نبرلا جلصل روم الأ ٍلصاو ضعبل !نع ضعبلا

 ردو ياتلالعئرلارولاوعرب يرث اردن غاي بأن ماداو هوعاطان معي لأ :
 هلوزذ ل اقن نرلادسإ [سع نيزيخافل ردو امهرجب نيرل عالمإو رضاعلا

 رساز جز ترّتتإصم عونك و داباوضو نينجو نا نس جوابي
 متوريلع سامر جم هتلخ ف هر ايا ند السر تجوهسدرج او نول
 طابم دلع زملاك زن وحب ايسمههو نوسلاو ةسم اخ | ةئسلا|
 اهديضب امويؤيضتو هئالث رمل عاوماماو كاتتلا ءباورجورفس كل اثانحلا موب
 كي كالا مل! نيرلا ءالس هجووار(زوالبل هيلا نؤمحزيو قيدجانلا
 لوب يرلا الص نار بكي طب تحبه ال امرضاحلا نم بلطو نيرلا نو مل اد
 بالا يوسرانيد كاؤلا ٍرملاراصح لا زبجرضاعلا ييورت ان بارام

 امملاو ايولاعريم عقوو تاراغلإب خرفلا الب نرلار وب لقتشاو نيبو
 نابلسي رزعا) سر يف مإيهر ن كور دك لض موس تام نا روم اولد
 هاج اساوكولم عمجو قينجانم ام هب رتيو هلرانخككركلا إ |نيمل | رويراس
 قيإمعم عقو ثيحب ةلباه لزان م اشلاب تاكل اوش غو اقلبلا لارحانت
 فصاع حر موب ٍذظعلا إس زتمت كناكورب املا رو ر فس مالا ناز

 فلان اي اله اسك ]نمر لم او'ةحلذلا ىصن عمو ثبحي ٍظعا وع تناكو »

 تعسوو يراوبلا فا الها حرخو عزلقلا عمر اوسا ترو مدعم ا تح
 رود نا ]واذ صمو ءامحازكو رنا روسلل قيبرإ كيب د11() نصح :ئلق
 هبلت لش ام ء ايو واكل ئصح صادر اس هلاتق خجلا البلاب ناك
 ودوبؤيلابطت عوخاافاؤه قرشم ا ةيحا ئماما شم »و فرشل ا: يحن ئم
 هل كنايواهؤر بلح ف نشأب ناكويراهلءاذاوم ئشمد نداماو لصوم اه
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 مهر درر ادورمأمرلل اوارسر حالا ةيقاع ةر طنب الار اج الو ةنسلا هزه

 رساله وع د عملكم حطب م! تامر دبات عاش ىاشلا ينبلا ةرام

 ا ا هنن 0 مسالا لا

 و زلم هيدي نيب اول 0 ( 0 ناكو

 - كونو را !عالص نا ىاشلا لوملاو هولْدَمُك نيرل امس | دوحبل اهميرصن

 ركضوبو هدالب زن العفن الل اقو ايه مم ئرلارسا ار بخاف هلت عاشنتا

 رواشاهو عنعماقاف عفان رايز لا بير ئيرلارس| نا قنتاو اكسن ملنع

 ةرايرلاؤفر فلنا لاو كردرحو نيرلارسأ هال اذ ئرلا رسال د اعلا يلع

 5 ازكي هانزحام اين) كلاثلا لؤنلاو ى اان ضراللا عفوت هايزحل سان

 ةرعاعلا ىلإ عياصصا موعس !و ميجا ىلإ نارلعلا نحو نيرلا ريس |رما وبي لش

 لامر وتر صاحلا وسر طور امرسسءافم نرلا رسا يو ميلع اوتيربعل

 مو املا كعبرَم ئرلاريسا ناكول سلا نعبانت ورواد سار ئرلارس| م

 قالورسيرل | ك يلع فياخأت أو ناب .اقبقر يف كل لوني مع هينفلا ع

 ىلا كر درج ءلخد|و هسرثن ع ءولاه هونز ةداعلا 0

 00 .اوشجبو مجزنس !ئرلارساداءال  هسايزو

 انيرككام امرا ارسارزومساوءاخا قو زياهرلا هلسنن انا رواشدنو
 الم كانا اينو لص غرحالا د دواسر

 1 بصل ةاجغم يويورحالا يبدرتلع ع كرو الا 10 اي ما

 موج امإلا 0 ناكومأب الضو نرش هنيرازو تاكو خالى دامج ئيرشسعي يا

 قئدو مائتفذ مظع قود اح هازغع اف قس اوح او ريبتل اريل اون ناكو هليلفلا

 يبل يبرد 0 برويائرلا عوضا تام نأ ل ره املارهاظم
 نرلاعالصريحا ىلا صوارف ناكن ام 1 واموبطإبر انفرد لجيل -
 يفكر ئرل !فبسكولًازنالىاد يدر بلا ئيرل اع ميس بلع نلتخاذ

 .. كيلا وؤطالاة وهو مزاح يحاصدومخنيرلاب[ سود! كلم بوطشلا اوراكل
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 هنن اهو مبِلع فاذو عيزتس انئرلا رون اسر ٌمْتاوعط و اهنا روع ءارعلطا نئيلوالا

 ماسالا ميلا هجيؤنو وكسعلاذخئيرلارس /نيرلار و لافت واش و هضاءلا بنك
 لصوحمردإل لافي ارشملا ئم نفل اميكياالوماي لاقو عيش اذ هعم حما نبا
 ]ينو لحاسلاجلا اورو خيرتلا عليه صا اوراس ناار هولا ذم هكا
 ارتسان عرهاعلاب ا. يملزنت نيلارس!!ورانبد ىلاذبام ماطعارواش نأ

 مينفو ءلوصوي صبا هارسو ]د زولا علَحناويالأي هيلع عل رضعلا يلارضاعلا
 محم ئرلا]ماللو تاماوالاو ل وماكو ءلخلاب هيل !ثجد ا او ميعرّتسيمل هنا

 يبعرواشر ديد ماو رموبإلم ةَنِمْزْح لا نود دزؤب ةلورلا بايراوهنأكم ءاعأو

 .ةرزنلو جرعلا بئاككن يرلارسا 4| ار ضاعلا نوكرركاسحلا ةشكام هس
 اوعتجات نييملا ةلود نإبعا خليدريل اور جبل طايبمد ىلإ يبجي نول ل اقف
 وهو عرملا ب اكرئو >0ليلاوو ابعلا داسووهرواشإولاقو ئرلارسارزع

 لب عرشن رملا ]و صورصاتا فاهيروأش ناش مالسالكزله بس وكب
 منيل ساو لافول ماهل | هنب )هنت مصيمنو ل مالو نيرلا رسالة وع د لمح
 ناتفنلازهلسارل نيل هساورواش ل الم نيدلارس |نضرعال زعم تذن

 ريب دالملاوإئتتن نا نمريح ني ىل اريد البل او ]نان نبل منب !ءللاقف انك 5
 هنمبلطد ئرلارسال ساد البلا كثرو اشل طراشزف ئرلارس | ناكو جرفملا
 راكان ولن دالبلا ل اذعلا ل وهدرظتينو لطي لامنب من لاملا
 ”ولصاَملا طبع ئيدلارسا/ ترازول ا, ] روشذح رصاعلا حب لمَك الو هموم

 امهسرحاو لكفلحو ئيرل ارسأ يل | ناي الا ةذرضاعل | ل سراو راحل طع
 اًكلوتابو نيرهسئبلا رسام امل ادهعاطلاو اولا لع هيحاصلا نو

 وكر نبك مالا م ةعامج هيلع نلت اذ ئرل جالص هنحا ْياكيجوإ زذحإ

 رنا ذ ف نيرلا عالص فعلش) قانا ئرلارزؤد عليو ىرلارسا ةأفو ييقع
 نب كروب يدمج ني ئرلا يجو هو قسد جامد ضر ١

 هل مئرلارون لبو هيماطتل اررع يلا نارب فدو د ادضبب نيكصط كبانا
 يلا حيان انركذ دواس انف [يذو لحسصفف هتريس انركؤ رق و ازعلا ذي:
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 نحلإو العم دختو هنغبطو نيكواط يدجابا ماشنلا خويبُس عس ولها ر عام
 ديرب قسوي ينو انور تحصف هنن انبي دار ضنم احلاصز اكو يبسلا
 تو قادما يف عربر ينبملارمس فهد ارخبي مفضي بكا قشسرلارادنيلا نيمسدا
 دكاتم تاضالوسرف ارا ةلمشيجلا ضتسملا لسير زئلا سبك او اهريغبو زتماطنلا
 5 ورح لج .ناكذنأ اسس انج اس اها د ارب يحي ت اعذ او هلو لاوُ ب
 اك وثو ةريبكة مامحادوز م|ريبصف نسوي اكو دين اكبر د يف دب تلخزو اسوي بكد
 عيصالخل مسا لغم ل انناهب اكمل زنالو طياحلاب كح هو ةلخبلا بوب مج نيمكلا
 ةارما كامو [بداوهوافب اذاني ىنح ةدوارلا تح هلخبلا نه هسا هل لترك
 اعل واخ ةنوار م فيكف ولد ليعاميرخ هيف |ب هل كامن تزور نم ةعلطم
 | ءنحبفمضلاوإ مارفامل لاه ةلحب امور احا هذا !حسسسح سو هيرب نيب ايف اسو
 رهو عن ةداط ئم ةرما تلاقما م[ ضاواعركا امن ةلحل وزع بالكس! قلم ايل
 مدالخال انف هوفضيب إف مهله شم ةمامجإيزاتجاهنا !يسصصحبنو ابرضر هيلا
 يتناك اذه نيو نابل اب كطنحي هسا مزسدعاو لاقن سوسلا اوه يل يو
 ملت وح دلاروب كليرورح لاي عيبا كحو نونسلاو .ئبارل| هنسلا|
 :٠ ٌرلارونلا هب اوبعزو بلكوتب تخاف ميصني ل يفعلا كلم سعبحاص ع وح بعج
 لاو دالبلا نس تس امم اة الغدحز عز جاع تنا لاو مم زكاوريلا ندحان
 مخ ميارلا نب ندلا ديو يف|غ يرلا ني دوحسنيلاز غن رلارونؤيلا] راف ختان
 هاطعات الابواهلاهعاو حورس نيرلاروبعبلط ٌيحاصن ارش يلع دوب م
 هزيلاو هاش كلم ناطللا مايا نم كلم يجرب ين تاازام ةعلتلا عنهو |اشنو

 نم طزملاراسرعم قرحاو نهاعلا )| ولّمتني نإ ممزهارواشرماو فؤفابلا
 راف قينجانملاب اه ربو اهني اضورتعص عساني ره امل يل ء اول ئذ سسيبلب
 .: يتلو ميلااولووال خرتلا ناكورضاعلإ ماب ئرلارومل بكن اريبواش
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 نامه ىيالثو عت :نموشمد مزفوزازرلا نير وصنسي الع دارغب منغت كلوب ضان
 اضف ربا دود اكوالض امن لكو هبرهاجملا ةسيررملايثو حالي ةيييرغلا ةييوازإا ب صمو
 ةلارغووت ا هر در جينفزد نوسة يلازمجوأ من نفو تساي ماو ات كبملحب

 دارزيم اميزلاوهواعرءوز صول ا ءاوكاحن اكقرملا نيكني يل + هسحاو كدر
 اظماحع ةتامالرمك ميسان حالو اعزاكو كجوكي<ادحارعصف ناكو اش ب

 نوكيبثلجرسبكرل هسسمعهلا نوهم تال نعرو اخخنيردخلا ليل رربعلاو نايل بخ
 مروسيل و رطانفلادطيرل اوريرارل اينب هرمعرضأ ل داج هن امال ناومبن

 ذخاو نصف هاطعاخئت تام لاقفر منت بزب هاجر زج ا ضعب نإ سسصحر
 رع انثا كد وارزب ل اناوايز ءاطم اهوسرف تام لافف هادو رخأ بر اكالُخ
 ٠ ه رشا را الف ]بخل مبطعيم لو الث هنا !جدوهر/ الحر

 ٠ ٠ فب اعل ورم فرس قا 6 هون ريب غلا سيل .

 لاقيؤرلا طف يلادالبلا لت هرظن فو وشر طربكالو هيل !اوجرير ام اقدنا طويرعم
 هلتناككيرصدو يحسن اعو فوم تنعطو كرهو ترهكرتف ىف مْمَستن تع الهلثا

 هما تاكو جلا يذب ينو يح جماع يلا يك كبازا اهإباءافعا ل

 اةرصلاوربلا باوبايف هقفل |هنالاش نلف ونة نيرشعو محا ل صوم لاو ع

 فئرلا ني هرلو تعب كإبورامت نيلارعلوي هدد اخ]يراب ناك او

 يبينا هركررسو دلل ا كو دات ري نا! نرق ياارب

 وا يئشمرلانيسخلوبا هسا به نب نحلل نبسا ره رن اسي نبر

 اجت اهب الور اكدت رو زي اهل موس نينا ونف ناو رككس ييلظاغلا

 امم ع ووسربلاو يؤنشلا باوصأ نم عجو يي. ملاروس اهعمفقنوءارججإ ارفاسو

 توم ابو حاجمإب ةيبرغلا ةيبوازل ابوص ددرضن هيففلاٍ عاضي!اثلاب هذتنو
 انزع نايا [هلوخاركاسع ئيطهاملا وحا دسم عجو خبنيع إلا

 7 عبو ١حسخ قيشسرب يف هنو ههنحأ ع ع ضني اتكررتلاويبك

 انتملا ينوب انشمرلارصصلإل نشل اوي |نسخل ني اون مسام
 بابي فدو ن ىثسري هنأفو نداكوريزككأ ثيرحلا عمسونةمدورشع هلو
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 وهما حر ربع ىإب ةيبرعلا ةنوارلاىصدبوؤشمد عاج يبطخوضاشلايشسولا بيلغال
 اهلمانب هرذاومركو ةوهاظ ةريرم د ايبفع اذر اع اهزن بهزملاو يبلوسالا افراع نأكو
 اجاوماقلاابا شيد غوبش عمو ةبامحيراو نيئامشوو تس نس دلو افورص وْ
 هيلع ترو ةيرهأجلا ب سررملايدكدو ميرو ىلا هلاره اطابإ اوىتيزاوملازب نسل

 1 لعيون[ ينو |[تصفقد اولايلا كلَن امن عينلا تب يلاءتسردم فيلاوون
 كيرلا سو ةيياعيراو ئنايررمم هتسراو جرالا بايزهأ نيراحلا جرالارعس إزب

 ةااوهو منن ناكو انخايشس| رع ئورو مري نيصفلا ب مساقلا ارا مس ابعش 2 ىؤنو

 هيلعكي نجل نيمدا سأ جرحا | لاقود ا مكبلع سد| وصونلانعرش ا نعيعور

 ا ولاا ا
 10 دولا ناظتنملاٍةيرج رك امسمحو ننس و هئلاثلاةنسلا

 .و هر صصص اذو دبحو طاربودإطر ةب ام عاس) ةنسلا هدب داره 2

 و

 مزونلا نم أوو جريء واسر لاجئ روهو غربي ىرروزولا دالوالمعّيستو
 ةامريلا خريم نمو ىتيلو بان | بهترههتو ةريسلا تيقو ةعسلا ناس

 15 موو مسايلا ءنمو انلا ثانتساف صيبا داصالو مصنمانام جلو ديري

 ناكل لوبلارسعو هرج لاو محل هيلع طل سور ردو عْرْحا نخاف هيلع
 يغ ميز مجيبالت ةيودال عاوناربإس يوازنو كائنالنراهيلاوليللا ثبنعتسب
 عنمداعواحرلاو خريؤجل ع نسا ةارغلا نيرلإ ود ملغ يسحر
 هامجو سرد ف اقوالأو اياورلاو طيرل مايل اندم أيد شط

 :. هييومحْئ ربع نيا نيرع جملا جويشلا جيلا اهرغو كيلعبو صو
 نرلارون است وواثلاد ؟رل| يف عوكذو اروح ق الامل بكر
 امه فوت م زيلاغيول راهو نيرلا بلم يل اهداليلورملا كديركيلع
 كلو ةوهسلا اسنان يربو هيلو جم اديع هوكي لمولانا ب طق فوو
 4 نيتك يسن لدن فانا ظيعاتاوضرككن رلا يالي

 .. جند اولا باضنلا امكن يعجرلاريم فو انو لت صف امضو
169ْ 



 و.

 تت -

25 

 اق اهيل عالمي اني[ يلع لوو الخد نيمياط لا هاملت عبر ونكمل لع
 عجرخو همم يبيو هلاو !مجي ماعاوريلع يس | وررسمصلا جا ئرل ارساراسوابب

 نولناهنااهاوربس] ةحيرا عيلعاوماقا بر وركسالا !ورحخم ةرهاَملاّم عرتلاوورواش

 ةيررتكسالايلاراسودالبلا برع ب نرلادسا عليو لام اب هنو جيو نيدلا عالصوم
 لاير اءاطقا هاطعإو ئرلا ريس |اسارو هاما ِلكلرو اشر اعو نول عالصر بل

 لااملاو زيزملا يكب ولادي ار داو هعبني نرلا حالو ماشل ايا داضمالام
 ذيرضلا نام كتوم ييلان حا كلمالد ميررركس )| ها ءلصاس نر ا جالصيئأرو

 ميلا مناف يراك نما ةنش مادونا راش تاو
 مركولم ضب هوجو مل اجاكس ةرهاٌلا مسكس نسور انب ىلا ويم بإب

 راس [يلع#يرنلا يلع سبع فاير قيضدزخس نيوطنني ئيلادوب ناكوزحاسنا ١
 ادد اوفزيرفلا نرصيمناكئم فاه ةزيذكاعالقو ةرط_#لا ختي ]ماسلا يلا للأسمب

 هركرتسو زامشو نيو عيدا دس ايلا اوداعو صح اوعيط محال ل
 اهطعاغيرحؤ تسرب ىاعاسلا بابو نيابلل قزنحا مي ١

 مانوروفلان حي نظل راندهفو ا ءسسودإ |نيجابط ضعب ار ييصاَضيراَبزاس
 تاقو تكل اوما تبمتدةرئيكدود ل ترختورانلا تعلو متاكد رتحاف
 بفللإو نصار دماحوبا لقا يوو حكصم ةرئيكامايا بلترانلا
 امال ةسرول اب يدرو وسلا نولا ئياملاهلؤنام شم ديلا اعلا داملإب
 ىلا بستن هو هيبعن اشلاويبتملا مارحرنع جوملا بإب اونب قششمرب نرلاروذ
 هينغعلار هب امشجو نيتسع حيجَدَتسو نيرلاروداهأبأ ءلدرسارج معي اوداملا
 زيرعلا عنالة فرح عوكربش بلاد ساو نيرلا خيو داملا يب ناكمر دال اربع نب
 نرلا جداا تردوساف كلب نر ئ دوج ناطللا هِلَمَتَعادما>نيرجأو

 مركب شم»داجلا مدا كده ئم مويبير رح ا تكس اذ هاك رو أييلاو بويا
 جر حض مي ئيلا ع ذلص عينا رسإ ناكوشلزب ههيظغترصنب هتايز ىلا نول
 نيينذو عجب داجلا ب يف كرس عش ير حشد بوبا ىلا جي دامعلا
 تاكوبلاوب ادحاولار معني نيب سيخ لا ود بسسس بو باو
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 هن ارو للا نيو هس
 ماما ان جساظمااَمْب تال نسحب ه ىركنأعيطنت لا للدر لوشن « 9

 . "©. حادلاباىطانواهاوس هاعب يزن نيب وبل ىرتديكو» ٠
 . «ه ابا وغزادلوس كرح ه ىرجرتو ثيرحلا (شزتلوو «٠
 : بكوادوحا يا لوقيمجواماق انف ناربصا| هابل هيفرصلا ايو
 ةفيلل يكوام امهئبلغل كلدربصم انيم عمرو جاصم نايبال ريب لاو
 هونفرك ٌة زير وُسلا ل! دولجو جابصلا يف! هلوح وصف اوت اولا امو هيذرصلاو
 1 رمل ادالوا ئمريص هس وصون كل مل شوشنح (نرا|حتمف اب
 هل ءونم قشسرلا فسوي هيلا ةوبل هل ثعبضريؤملا اميجبو هلب اولئك و ارخب
 0 قسرا نسوي نال اقيم نادم ىلا لد هجيرو هذيك ةءاطزغبجي اد هل كو
 راب عك ش نيرلا دس )د اء اصح ردو مس لة غيلنو عرنع تام
 هناورواشوع جت هم يدل روم لا سكر عاصلا ن]ببه ناشلا ةرم ا شد
 رساررزنع هنالتواش ىنيرلالر بلك ءناكوأمرلاكئسو اطر الادتش ارق
 نباءعبولرالا جسر فص نب و شسو نينيرلارسار اض غرفلايرهتساونيرلا

 ٠5 لاوبالا غرتل يطع ارقرواش نايمرجبل اعمر غ ةرييجلا ل زنخ ئيبرلا حالم نخل
 مرتب ناكو مممخن ااوسا مإيدو غنماعلا ود مازناو ناعاطمالامهطغاو

 هالو عيربيب ا يدع منيره هزيج ارحل ادسا ماقافن !زويم باو يرمشام ا
 نيدلادسايرعامل و ئبابلا دهر كو ةرحالايدامج قرع سا ب
 هيلا يعرفلا منغ كاسعلا ترو جزعلاو رواش جنو نيبابلا يار عص
 :5 ًانإإو عرملا لون بلملايف يم كللملا ماواو رسبدملايف هركسو نلزويب نب
 رساو دارك ةرسيملا ف دنهل ءئيرلا حالم عج هزكاسع نرلارس) بندو

 ريس مدل ىلا لالا تنارو هيعلنعتف بلت ولع يره كاما لئع بلقلا ب ىيدلا
 رس اداعو مج رفو سكك واش لع ولا عالم زحو بمهدلإب عرملا خش اف
 ةبامارساو افولا مهنماولنقم اومزّسأف جرملا ل عالمم ئيدلا2 صيف انيدلا
 ” أ او نمالا كلك مزلخئرلارس | اسولف عماملااوبلطو اسرا نيعبسي



 دلاخر بلو رينإل مضلا يابن سبلو لبشلأ كي ) ني يزفلا ربع
 ىاطلادوار نيب عم وسبلو ركل[ رم نييئوسى بلو يطقنسلا يرس

 يرمبلا سبلو يلا ئح لس بيبحرب لوى هيلا بببج نمد ارو

 يبون سيكي ) يد يفارخأ فرط, ثرأغاو ماللا هيلعبلاطي /رواعرم

 ترانا :رقو يس يَسعما اًءاوهبعصلا كرسبإلب ورسم تبثيالف يضرلا ,
 جرا باب لإ ايفو الادحا دار قسو هنأو ماجزلا لكس اليل نهد نادت

 هلو قس ور سلا يهد اوكي لف بوررلاوةاوسإ)وديلال نالساو

 قاززلاربعواهولاربعدلولا نم عاج ءل ناكم داكرأ 55 هس نوحشو نانا
 اسس روت و عراب مدويعو مهأريإو نايلسوويرتعل اديعو

 خامل اؤاسارالا راش ل اضنل او [ضنلا أرحب 2 10

 هقئنو شيرح ا عمو ناسياوخيد قارحلاي ل ارماسوب امض ررنع نويسْ:سلو

 ىسيلرتلا قيشسو عمأجب جيدوغلةوأللاب نوصي )ن ريس وبادب اننسساو
 ئم ضرره صم امر 2 قشبرب هدأ و ساكو خيئيسإلا هسردم ا, يل رو

 بز قو أ سصح ميؤو ةضاه لص ناتو نيعو ببن نوكيا
 10 ا 15

 يرولاب الليل ب رو ئنمن هفيلالراد ثمل ودعا زول ونال ورم

 افيسلب ماج دال انغ هب برر نأ ءسالاقرصن ايان وتر عاود

 غيؤلاو |دربمإبرض هيرضو زضاو كعينمرارلا داسيا | أجوك بن اوزهجياوح

 أسود كونا ضعب شر غنم ا ءءيدج سس اك غروطم

 هورك وو ارا سو مل أممرسع 0
 هئالخلارار حضاو |بججؤنحاو هبطرواءر رح !ودسار ع رحاو ىلوو

 يبنن | هرنع نرد هيب الإ م ةبارصو نيني نيش: فص لئيم
 ةنباررهجتسملا وزن [ضوةءماعححو نرمسسلاو هين ثلا |
 روصلل رب )هدراكئبلا ةوععرلا وليل بر يا, لح درب ظن نوصل. هع

 نال 'ثيح ابطم ينفملا كاد 0 ل رع 2

 ل



 مال ب صعتو تعسووسررلا نير ى لج ا ةيويركقلخ هنن تويواوارلا
 لول« قير ئيإل ك بسلا نابل فون نايا ظجيو سرر نردد ماو ماوعلا

 هبدا يسر ىرجركذ ام ةدوصازه :نسزيجستن غلب ؤو متسردم الايد

 . ةالوبفو مطلع تبص ءلربظورم وخلال عزكتي ناك مالك ئ شكا هتوكس اكو
 هردولع بانو طايرلاملاو اماجلا لا سيجا رجوب ىلا هر سررم نب جوخ ناكامو

 تافوايئالا هارب رحاناكامو ىراصتلاودويربلا ظعيرلسإو دادشبإما عم

 يضماعلا ةّستل ا إو الو علطلا ل عركيب و ينملاوع ىحلإ عدد ن ايو ةالصلا
 رحل اوجامم يل اطلإ ل طا زيإايلع كيلوريتملاٍلعلائرل اقل| وهف انب
 ,, ايا نع ةعامج تك ءاززو مرهاطن ام اركمل ناو نييل أعلا بزدزع
 ناك كا ص اح همس ناكو يمال ل يل ىكَح لج سس مس هذع نكي
 قفتادهسلدوضجب |ّمعمرحإلا ةليل تنندحالاعوب ولكم الاربع هلا
 سلجلا ضفنا اذاو سلب نوضاام كلم ةدراب ليل تاكو نإ حا عننا
 هديع تعفو ةعاسفوبنم إإع جيشلاو :سيررملا ىلا تيجو لاذ كسنعا
 :: ةلماوإ إ :صحر دربل اب جكو بج تناوانسل رحت بيدإب لاقرلع
 ربع خلا وتسررهُي مانارحالا خليل تنك !ةرمظتم هللا ىييرخلا ها نم
 مصر رللعوطسإع تدحيو َهِلبل نصي ل اريل ل>از داما ربع

 حاض بابطر رض (ناواو يلا لف بطرلا تييزتش اء ريرشرح ا نمد
 ناك وبك شازه ند تبلطامزخ لاقل يفر ادوارفطسإب عام
 ,, دداعلاربع طار لوارضم رت بحل |ىنموبوبا هل لاقيرصانلا ماداظرو
 ىضو لمن ساو دبه طساولا ماننوعيفلكمّمحؤي] يو مزهشس ربو
 ربع خلا ناكو هعصون ف 7-5 هنوم ند !تادو نزمإك هقربو

 ىحلاو أ يوم اوبلو يراد عسي! نم ذملا ةَجزح بلر دافلا
 يبوحرطلا بلو يسوسرطلا جزملا يإ نميئزفلاوسلو ىيزفلا د سيلع
 :: نيلوزيوولاربع لاو ميجتجلإريدإو يمل ارصاولا ريع ْ لضعلا يل ع
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 لع هتقنزؤنهلإمولاواحاوبامجاب رماني عهار إنو [ن ]سك
 هرهغئمو كيرفلوس عمو خير داصلا ةسردم ا هنع بانو يللا يلا راهرب

 أح يفر ةيثائداصناكو قشرب هوب) يندناعرلإلع اييصاقوون) ناكو

 ابارك اكل اسلا تشمل اي ميصالا و بكن بمس اربعوي اى! لا زينه ايفو
 سانلاوع| اكيدوهو ناش امه لع توقد لاف عرو)الو هنمرخرأ ةنابز لب نكيمل 5

 نوسو عرزبس لع نقنو سحاب ل اقن مانل اب ةزعلا بر تار يلا اجالم
 امو اش امهزمبس الو ناتجؤننم ءانبع و طغجتس اوارلا وطنا كمر حال مالك
 فرع ر جو !ىييسحل ئبهه اربع نونا بسسس منو [مبصاي ص

 لاننا ولادات ]فو ةيامعدر او ئيبايو نس ةَنسءامجرلو هحاور اب

 ب اًمكيبلاريلا ءل ناهراوماج يب عوازل اعالي سو قشمد مزهر كاع نب اظفافل 1

 بباب هيل ل نتلديوعشي راو اول رتنلاو تأشلا
 0 0 ورمش نمو هامكاهماهرظورباطخلا

 . 2 دكابشر ىف كلمتين نب هاكاوت يلوي سباولاه .

 ٠ كاسح هيزوعانازمل ه يتعوعانؤعفتراذاو ٠
 ٠ ل دكار اذ زيك تناو و كيروسيلو نك بيرن ه © 15

 وبارعاطي صراع بني خل ئنجرلار عفن سو يملا هاج تناك
 زف ءشدريو يدم ارعس| ع ءارهبب مقنت جلا ىإب فربويبلحا بلاط

 حاجرمو د هي 0 ٠ بلحج يبو شرحا ضم 5 7

 وقفت فس ى اا ا يس لوس

 ويف جرالاب اب ةعبطل ةسررمجزفروسوب !ناكو يعمل اربحس ىنازع

 ن روج اب نيص هل رجطوطظعولا فناسلب ىائل ايءزكتفرداملا ربعي لأ

 ارنا بابب دارضيدوسب سبك ناكل افا هتسردم ثيمسو تيدول 5

 طال



 ©. رعت ريزولارعشزمو ىانلار ارش عالا ةعاسلام ومن الو
 ., قلب نب تمرد ام دوم الكو ه قيبالدلام سا يؤتتب كسن « 3

 , افطررسعاو اوفا نركزن هالورمسمنبد ب سائلا لظت الو

 . 711 ٠
 م6 و

 ٠ 0 ٠ هنور 9 0

 .. .اظ لراعن اسامى رق , اكن امج وتلا لامن هول
 مج دع |رغعجاب| ئرلاف رس ويلا رزوتساريزولا ءافو رجب يرج ارك
 ٠١ فرلازع هبرلو يلع ضبنُم هبابساوريزو لا الولع بيرضنلا يف عرشت يولملا
 قىرلارعبؤ نحو امإ اوم) تخاو ء دالواوبكاناكورطم ئرلاىرش هرنحاو دب

 بايشو مهاثاو مراين عيب لاويزولا يرو طضاوامهركدكك هوضار
 هناوتحاهرغ ءوتصرميلع هؤوتولاريزولا بكت عببو نخاّسو موا
 َن اكو بنو شد طخ ىرتفر سلا ث بلل !ىالقاقرلا فين اتسبلاب ا عس

 15 صخر! ئيضاح اضجد اقف دبحو نيئقئاريريراند ةرغغ وأب ابهذم

 راثاهصخراجازفل ئدببلع امنت يصح ئيرلا لج لاتمت ناتسيلا انه
 تكل وبوزوبك يكن ينافا جد سمسم أنو اهزعيو متولي

 اننا عتساف ىبسو اجرب ايررص ضو ذخ اف كاحاعب محرارج ةفوئووملا

 ء اعوام حر نويساوؤب داحلا ةرسلا لكذ مالكا نم
 دو فيذكو عرب اربط اورضنلا تاج هل طوبصغنو وارؤب ىلا ظعاولا طادما نس

 دب مالكا ده رهرعل !ءانلك ا زه لوب ناكو عاشو ه]ب انح ا نيب قئئلا

 مس نينلا انف نوييزلاوئ ل اويبسنتن نع )ص سر ازه سا لاذام
 هسجورلازع بره اسسسسح منو ىاوسالا ميم / نوتبزلاو ئن اعرلا

 |مميعلف موانيفاصوريرحلا ئيرل|ر زد د ميمو هذيل خل راد نم هرييبه نب

 :: يونا ةئرلاءاطعإو جمس بحاصناسحئئزاغ هيباعوصمو (مروسر
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 لاقيف ىداسو نال لاين مرجز اكبيبطضح ملاك فو ناكل منيف اعطسدحإلا
 اح ييقس لوي ناكفربملا امس هتسوحج عود ييبطلا قسو نامث همس نا

 عم مطسإعامبإنرييرولا تامليل تنكري رجلا يبيطلا ت امو تفس
 ْضق قزح ريب ]جر لخزد سلاجوه د روزولاراد 2 يفاكمانملا ف تارف يباعا

 عا ئاءاذاذ نيملاذ طباخ و ضف ةراونلاكمرلا جز هينا نبا :
 تببّيشاف هأباءيطعأف جرخجامواخرظتنا هبطعائمل نلّقو هن زخات تلم

 ىضعبإنيقريزولا تام الفخ ل سر اح يح ثيرحلل خّسساوإق ناهصا تثري
 مهو رضا ةيناعإك جوهر بعلا نسم هنرافانال احنه نيرضاحلا
 تذرو ضو نردحاف ماسسخت ناربنإلت دلو ب سس انو كيررخلا
 مانملام نمت اكل تيار تير عينه اقل طفش وسام [ض الدري
 ترحل د ومس ونا علزن عسجو دهجوأر اذا نيرار و سس اذ
 مو يب الان فولحدو حوطسلا نالّساوداخب قاوسا تل هيزانج
 ةرصبلا باب لال جو ضتلا حاجي هيلعاكبل ايكو محا هيزانجزع نلت
 ره نع هغفداوداكولو نا ترث د زقواهادا ل اه سررم آبنفرو
 هأرو يريم ضد مرنم ةعامج هأثرو هيلع جزملاو نكدل و حا نا بح سا

 0. ينس فاتن كيسا غم امل لاقت مانملاي هب اصإضعب

 ٠ ٠ اًئيجوانلالاحابسج هانجاانلاحنعاليسرتو ه
 َق هاك اسس ادعو هيك انام اًصماندحوو ه .

 اهيومإ وبل ةلورلا م هسففش يعل زنا قادوا رجضتتسملابلا بكن اكو
 دمحي ةم ايف نا س!نييوملاوبنا ا دبلا بكايذ نأكو داريملا لع ٠
 نيرفاولاو ذالك وم انرففاو هنا ٌطادمح ظنحا !يميلع ساس
 انثرح سلا اذن هكا يف يدي موك ثيبرفلوينزولا ععسزذو هواك
 ةرخإلاذ اهجيف حمساأنأو هيلع هازف غريبه نيرمح نييجرنطملاوباريزولا
 كوسرلاق لافت كا انى! نع هدانسإب ةببامستو نفسو تسَنس

: 

 و



 رمأ كلام كفن كولعصاناو نانب فو هفاصرلا ملام تنا نيا زمن لئن جولا

 وك طسبا لمد لاق هب هسا ل عنف ام يرد )امو نار منع فو خاف نافل اق
 كَئفرفصد حان )يلاسف ثرح اه شو تبن هيام ا تببصن ءطسند

 نزح ان لسا [باع عر ةعئر ترركو ههيلكإر اد تروصّم ةبحالو هسأوال

 , ارت اوبال طا اموبرطت هنا أسسبسو نإزولاولا ثحررتر يش

 نيج ادمجو )مضو) ناكر نب الل اقع بس عبو سرا اياه ابجكرن (مالغ

 ابوان وماي هل لافف اهيل نت لصملو مويل رعب يري يب يئن الن | ماو |راييد

 دس دربلاو ةليلاح ننام اننيبزف ىلع عرطم ]نحو ءزحش اذه ناكل مف بسلا

 ىريغر جاد ءوسككاا يِلَوو فيعضانا كتم رطبا عونمإو لاو طم او
 ل تبا ابو كبهذف عزه ييحابوصلان هرط باص انيسابولم هنعرفم اب ينبض

 انس ماهل اره ئم نواح ا بجمت فز ر طع اووسو مر دبرا الئ لعل ا

 0 رصاو !ناكوركسلا ليات تارتكارصوع ةتيبكلا )هز كو امطع اطامسلع هنأ

 أوجزحو ىو انالو موب اللد يناكاقم نايهلاوارتفلا ضحي نيزبكا املا
 ىادمزئي ءررفااممسأوو هوي يلابو ىارمإوترس لوغو يكرر ص ]جر

 ,. كلعؤ توفر لا و هسلج نيريزولامامف ٍلصاو ايد اح ىشما نأ يابو
 لاو هسبلف كلج رزئى عسارم !اذهصبا لابو هفرعيالو هو هسارم لذو

 تل]ووهر مسلم ىلا ريزول ١ جرو ريزلا ضمو ب ارد هناك الاول 6 مد

 هيو 0 ببزُعلاو بباوهلا نير يكم لو هدفوس تن | لوم نأ هم

 لوس فيلذلل هيلا بلك شاول اولاكل يف! ىحارفر يزولان اكو هيتسم اي 1 ساو

000 06 

 . هاه تاظضناإب والف هامنرُن يحاور عرزو» عه
 2 أ رك عل رح ج8 هنا ىرلا يتعاولقت مت و ٠

 . اهفاسخ تلك احا تيس © املك يابو ثعلب 8

 ب «.ايساردعتبو ةدزشلا سالي ناكل اق فتشمل يرج يح هناتوركو

 25 داكيل ماع ُةَسلاءزهوم ف ١و ىدابجونكي ان | يدع ىرسلا مور يزولان اكو
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 نكلاوزلا الزمن مول ناكاةغلل اءامتنل اودنللا طرهاظ انزع تاتنريللانةزامم
 قولا د وحر تكا اهل بف يسم وصلا مصب هفينح فارع هْعْملااماوهلبللا

 ينعم بوفل اره حس ّنرعأ ننكامو اندل ل ويد ناكر كل ذ هرج افإدللا كح

 يىبعو او يكلم هينم مص نلاخ دلدسو هبريؤمب ىلا ءرجو ]جام نالؤ هابا

 تدارامحاز رولا ل لام جري الو هو نل اضرعام اور يزولا لاقو عاجالا :

 م 0

25 

 ا بدال. قيلبإلار هل افو لون عر زولا مدن مث كنونل اخير عامجل يزتاما
 بوو ينلارزذعاو عاهل اهب ععتراو مدح اكل اناامو كل كذاك لونا
 دولا اقم مبرنلاواريزولاشسرلا فسويل لام ص اصْملا لطب كي ريون لاو
 رانيد ٌهب هلع لاقنربالل انف يف + قيركحياع ع رثكيل عزعبهيشنلالاقنرت حمل
 جند أوز نيوضماميإ ع وس اتتراز طب ناكو يضرنر ايديا ساطع افئبد

 ]خرجا خلع هيرملا؛ 2 انرنع ناكل وهيواس لا عاهد ثيح مرسو

 ريس وخان يللا بحب ناكم عزمه انافكميضااب لوني ني دل ا حب جان ان م] طر فلا
 وح وو بسسس 3 اداوط هل ]ك1)و هذه ناهامي ءقمز دار >ارلا

 قنا يخنإلو ببصتناكل افدن) [شرببج تار اكحرتع قولك انباعاشم
 نورت لاو نسسا ناحل سعب عراشأت امإبا تمل |ت روم يح ريب ام قاض
 بطيروريربف نيايراكيس يونغ انب ان امةعرنع سالا !و ضركلا

 تع بار |رفاننضطقن نزتجافادج ينج ليلارصفال/ جحش ثوعرو ننع

 دنع نوعفن راب صول فير اذاو ىتعكرص صاغ رن ا
 هزيم ترف طر نسالم ىّمشْن اب ك قو مسار

 ملا باب ئلءالاقم ةلجسلاريلكاعك لرب هشين ]و ةحافتو نيتلج دفع

 الا داو بح (فاهرتعا لاتفةْيرابل ان عنف هو لْخُد

 ينليوررعب هب يردوعو حب نآكائاواللافم ُثراو كلاما نلف هب وهأك ناو

 هننككو هيلسغم ميل وعفذ )شرحي امنيدو لاك ههاصرلا نكون ام هنا
 اهربعاة لوميا تين ابر ايد امض ا مريس زولك زخاو فدو
 دارنونلا هباذلو ىسوملاةفدشر باث هيلعو َةقتع ةدينس يف حالما ذاق
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 رمل ناكيزلا مدلل ملق جامل هنالمنوب هل ا يلرسو ذاصرلا يزني الجو ةرعفلا يد

 ىهننا عئاشلا بهم نمايشو نارملان طرس]ف مادا ب غل ايواهي مهتس اما |طباو هلم
 ييسسرلا نيد مسالا ةعامج ويش زذو عريب ئريزولا يون اسس ميك

 دمازب نعزي بسن نريبجى رع نيبجوماولانغ يف ابدصال داهلارركيباوبرلا
 ٠ نورع كيرى رحاو هر نإ د وح نيناواحزب هريبهيز رع ني مصر ننس ا ن

 للعب بحصنب دم | نب نبط ارب ناس سن ل ضر نب ىرمن مامهزب عومو ل بحار سيف
 رازن نبهعبدر نب رسانبدلب دجئي عدني طفا نبه ن طساوو لباد نركب
 رتل اببا 5و يل طك لنوا هوطبنّتس|ب سلا ادعو نانرعزيرعم نب

 يرعب ةباعبراو نيمسشنو مسن سؤ دلو وراح |نمن طك جنيدلا ذوعميتلو

 0 لفورركل ثيرحلا ممسو تاباورلابنارملا ]فو قارعلا ل صد ل اعانيرؤرلا اهل لانس
 احبس ناسحلا كك ننصو بح نيرع) بهز د ولع هنو ضورملاو ةغلل اولا
 رانبد كلا بام هننرازو مابا يف هبلع رف تارلجيرشع حاولا ىف اسنع حاصمالا
 ربقفهللاءاظ ءترازو لين اكو مسلح مليكو مهبلي مرو مم ثحج وامل علا وين اكو
 مستقلا ملعب ] ملام عنف طفلا هضم ان اكو ظل يف هدداصر يدجركزف ادرج

 !5 بينو ملطلا دي ردي ن أكف هرزونسا ناويرلا بحأص هربص# نرمما

 لا انيزبوص ةعلخب يو هساييزف تيب ظخدان هيلع علنا - سار تايد ا
 ن]قرق نيش ]ذل لوئبوه يق و ملا نوص نىيضوريز ول !لاكاربا [نبلالمساو

 هاعرزس اوناوبرلا نال غنساعريل ارطتناوبرل) ةءىسط موب لوأو (مسلي ام نا مكأ
 لاقووساقاواك ناونرلا اهيا اموي تلد لاف كل يث هل فن لصوو ءاطعار
 د١٠ كهل اح .رشع هطع اءبجاح ل امن كو ديلعإخدو كعضومازه سيل مث
 ضو رلاون هت ناكإنه لافو ةعامج ا تنفنلا مانعا هرذ تعامل ضو ماعط م
 هون ميبرفن يش وسام كف كحم سببا ىف ادوام دحاو لك داو مرلظو ٌعاشم ا

 لويز اكيلع نيرنسج عرلابيد فل ايام نس يقف ةلوزيس لاوعا تناكو ياذا
 همر رجل اهنالذ يدافاو نالم ٍقهافا هلو لونب ناكو طف ةاكزولع تبجواع
 2: هناكجإاوزلا بق :للصف ل يدلا ئم يبزح هن ا نع مالا بلع هلوفئع ايوبولاسو حا
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 نيم اؤمن يبو هداه نجبو ٌةيرق د اصلا لاما نإ. ونغي ناكو صب باعحا

 يناثروملاءل لَن عب اند هيلع بصحن ع ياشلا مامالار نع صدوق ناكو الخ
 ناك يغدو عماشل انس نوكين الياي ئوحازه لاقرب لا حالص مايا هشبنو
 ربع هناوندو يمل اوينلاملو اوهصنويبياابابرلائءاءوضايداعارهاز ناكوزعا

 اناا 'خرايعلا عل نياوفر صم ب ميلع تن ديل ووك جورموروهبشم
 غض :ناسأى ف هرمإ شمل امير شد ١ك ل خر غو ةوالط هيلعو ةوالِجو ضرس

 3 ٠ رص تساوت ة بانت يستمع

 . ه٠ ىبيصو ٍفوعدو ه ىبيطوعاومرصا ء
 ه . ىبيمل ءازرتلت ٠ ءاكب نالت 3

 . م بيترو اونيب ٠ هاوم ْءئكْضِاط وه
 : ملال علا

 .ه ه  بيصع رين ب ه طادقو مالريسيل و ٠

 ٠ ببكي وو ى ىئين مار يدسج ى ٠ .

 0 ٠ هياثإ نط |لافو ه 0

 . هن "ووش لا بسلا لعن طعا « هنسكتايزرلا عم. ئابو 20ه 5

 د ه هيادوس ير كنالاتسا ه داو ىلع اخر او

 1 . احب اذاقو 70077
 ٠ اءاجللا كيلانيندتاو' ه هيض كش ومخو , 0

 0 9 أ اًنرهرلادّصا دا نككو و اعلاو نري رصلا لغو 5

 ى ٠ كان ازلتس كمبو ىلا هنيضر مايو ى 0

 ءامايحت يئلولنالكات و هاثعادلل كحاس وو. «
 تي هاج سعت نايت داخدإ يت ةضو) ا سسسمن

 صم انغ كا يف ملين بص نوزكلانود ىفاءاع يريعل اماببا ءازابصخت رجع

 يلعتاملازكد نإ هنن تارام ميل'ت نب ممول خلا يل ف :ريسو هلب اكل علما نا

 2+ ن دان ماب ادرج كسل ادوضن شين نلاوميعت روعدو ياَشهسأ 5

 خرمعلاذ



 بررو هطودلاز نرلار وحال تقو ئلا روب رسكن اوسلو ام ا ساد عالزان ئرلا
 تاروزأ لاف مي|ربهعسم | كن صح يح اصيل ناويموببا جرو نيل ادوركسع
 )حصن قرب تايد هنعانش ليقف نري زيا هين عنش هئالاقيو عدنم
 »و كيرفل عم قرعدعلاب فرعيو يشمرل !يرنلا اوباضنو م هب ن احن إنو

 هريبعو يف ويصل | فد مريع !عسبوسب رارفلا باب وبك ص دو بججر 2 ىفؤنو

 » 6. 0 ىسوطرتلاروبجنب كلل ادبعلر كاسع نيظغاح ا هرع بكو

 ٠ ءامةيزؤلا بنطاق يول ه يمانع تتلطا مضيت تول« ٠
 .  .هلحئثيتتتإادواذةرمرلاو ء ]سمأ ف !الام]يضَمْس اسم ٠
 .٠ هيلث ويذوملاا تاه نايم و مل دارا هاا .٠

 ه "نيل نينابرهئاوّياامو اعنا معلا ا كت روعي جرام ٠

 قباب برعيولياضملا ين ادع نمهاربا ب دحاولاريع ون ميمو سحضم
 ةياعيراو عبس شو رعاولا بع دلوو قشس د ىل| هوب المسا ىلهل ف

 يورو معو يذم ]رمد عمربطصلا بابل اب دو هج يذ طف بو ترهل محو

 رباب اا[
 # 5 هنجاحق جاع يد ادر © اكبر ان نكن ورم ا دحاصا 9

 » هج هكيصلاس سيلان اهم ردو نمي كيملاعد كو ويرُبُت و و
 هس

 57 ه هن ان مؤووم اهل سيعو و خشن هئا ينلعل

 | افي عاورعدل اىارمبلاناوطلا|نيبببلب رج نون مو حصن
 ذاتلورسواو كامل لوحييوتش اماويغصار بسر اكو هيوم هارب نم ىرعلا
 1 عراك تلا يرجح سلات ل نذاذاساح لعبت خيل
 اياهلب املرالار هجم ان اكو تعيب و | جرم أغ وس نواب تاءاهاوُْس الا
 !ديعب نال بإب يلعزتدو وياي ذرشعئائنينش موب ع ققنو تا
 ' ماجا يب هنإب رك ربشيل ماهل قصالم نف دو عررحاو مار رب سنن م هطب احم

 ل مند رعب شدد نإ. ملعيدَمَم قوم ا شب حراره ى افا

 ” لولخانرووتسحر يمم اظعاو اياّكلا ساربعويا مهاب ازرع وتؤنو



 م يتيلباىزلا لت كاش ه ضي ك لع نوعدالو ٠ 5

 تا افنسسعالوارعاشس اذراعإ يبل يب دا اىجصف نايوئبرطلا ضرع عر دا
 "١ .٠ ىتسنخاعووإلاف عوسااكا هييترهاعامنياونيملازإو ٠
 ٠ 2 "ه يعاحتنوتاوموجلارا ءانئدءابصن اوتو ٠
 بو ٠ يبنلظناومولظم ناسا ىيصتى ملا ل!نغيرالثه ٠
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 رلصلاوخا كيررئلو ندع كلم ةرح ا وس هليئانيم ةكسيلا ل مجداو ]ست
 رزبامحو ك وسلا ة نسل | نامع بحاص ته )مداخلو عيزلط
 |لملاو هلورلا بايرا اه مصواهل لقنحأو يدار ارل يي ةوعد هذيلا ل مع بجر إو
 نوشن [كعرباوم ا تبصنواوأزفواوظعيووظاعولاورئلاو هيمو لاو (عفلاو

 جيجولع لحم م)بلو عراعت هيموصل عر نونئم انو يولغلو ةنهطالا و
 دهؤو لاذ ظتنملا يدحركد ونسبه ابر اسر كه راصو ضخم
 تابودراوزاوهالازعلا) تب امل لامي نوراه برد ئ ما ترلو يالا
 ةوئعى اين, ئرلا دوف م ميرو[ تسص رثا كنب (عسو ومما تءانو
 لاَض »يبيح رحا بهذاذ مبس هباصاع |ويبريم] نرلا قد حاد عم ناكو
 ٌىيسرل ون أكو يزح)اب امذ كتينملر هالك رعأ اع نت ر اروم ول

 م 0

 ئيلار ود هل اههنرلارؤ,ء ارو ءاياق عرملل ىايباب هوباإسودلانرلا
 مويلا نالل ايما انالوماب لاف انجزم كلو غدحا و دمج خنل اذ سانلل
 ننشد رادو ضم اسسصص ميدو مهران نم كيب لج تدرب
 لافئر ومالا روسو هس ايسلاربطام م أمولع بويازي فسيو ئرلاوالصيإا

 فسوب بلان [أبا وباسم حان كلان ماثلا صومل ا, كوبر اكتر ع
 يبهس | لعرلا ي ريا عطسارمواسلا يرياعطقييوكازم لامجلو جل بر

 موس وباصا دوج يلا وبها و كز ني ناويمويم| ينو عييوا| تسمفل

 ناربببريما اكرام ئيلارؤعا انركذ مقوهلشقف هنبيع ب ىايناب لع
 مورلا حاصلا يضم هدطف هس ارح زخاو ميل أ راس نيرل ار فم ان الملا
 رون او ريكولخ هيلا فناو ةباعضتو (ئيتتو حن نسي وبيلا بعو
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 ئولا



 كن اكن يرلا بطئ صاوخنالعضبف هعيرلاي ليف دع اور عئرلا ئيذ مدزرثد

 فال عيرتلاورما) اوطسن!نيرلا ل امج ضم الم نرصتنل | نع هضوش موريا

 ناكو يوصلامّسلاوب | ؟سصو ينم تنبع 4 ب ماعاو نيرلا سد صرع

 اًحولنرفل ايلات سرل امتنان اينش ا تتكئرل ا لامحيل لاق لان سحاص
 , يشوف ارلا لل ضيدارباط جاو |مسقلا باب للامم ضم هنهركأم نال ثلا
 رضوفول سرا ار ضبا ,اوباط طفسرئلاى بن اكلم لجرلا طلتخارو ىضن ىف ىكَتت

 مبحاصلنفانم نا ريع هوش ئرلادس ١ نيبو يس افمقح اجل ار شجتسان

 امهيفلمعو ةسرملاب ئيطايرايجنرذ ئيرلال اجو نيرلادسا ناكو ٌةّيرملالا ل مم
 ًطلااطو تام تحدمهتلاو هعاركو يلع لبو هركرف نرلادس جلا بعذ ان نيت
 0 لائق ربخات يعل ارسال [منقلإ طوب ]يضعون امر ب كلذ ول سوم ابن وبات #لفوو

 لا ر نعول ملا زع هنوباتيرب ئيياووو هب لا لاصالاهاطعاو ٌقدص

 مباومرف هيرب نع هتوبانب اوجرنغ إبل كف هيلع ةالصلاي يداي ناو
 ماسو صحو ميلا ء رخو الاد حا دارخبب قببرفو جب زيئوشلا هباوإ زنود ار

 .رلزو هدوكلو ةلهل ل اوجخيماوعرتد و رو هيلعاولضم ناسحا يل اهل نآأك

 :: وص عير هير انججاورد يلامس دوك نييولعلانععب مافن نيدووشما ب
 © هى رس قامو

 .٠ ء.ى هليأيو نيملاعلا هرب ىرس ه املاطو باذرلا وف مسخن يرس ه٠

 م هلمارا سد يدانل ايو هيلع .ه ه«لاسر شن يداولا لعرب © هم

 لولا رحل ايد او يل اول والم جال توب اوراس م مويبلا كلذ نيرثكا ابين
 20 ليليا اورغضو نييكارت هو اقرعدبب 1 عرتخ ال ء مسن ود ئ

 لوحوباوف اطو هلع هدولَخ درت هنعاه رك و الاهجا و رس او يتم ىلإ هب الور

 ٍتاروايغلاسلاورتو املاواجبلا سكى تربل نحسب انالعتْساو نيبلا
 تلعب اكو نضصيو نئيكبي منوبان يدب نيب عب ئويلإ) صب ناكّيلا

 اولصض ةضورلايا هب اولح دوم كم له ))عم /كاول كيو (لهأ عير ةئيرم ايلا هب
 1 ا
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 فيم اروعس ب تافرصلاوريلازبزع د الصلاو بكن اكو لاضم او ناسع الو

0" 

 تر 5

 مم 5

 يبو بعرلاب كيبلا فرخزو ب اجمل اذكل درو ةريركالاوسا هيلع مرغيويخب
 دفعا جيب عيزلار جسم ابرز ةنابصيانعا مرر اهريسمم رح ا ب اوبا

 ىرجاو غرش مدوحم غن وياي وانا ناو دبل | هس علطب يزلا جرم او
 ملماعإ طصن ن اكو او عاما يرجأو عن اصمل او كربلا عيو تارعيلا ملا

 سالوسر ةبربيا عدو تافرعملا امل اور جل اهلظعالام :نسلكجج
 ناو ؟ياعرافتو اهيبرزدن بارجال تاكو روس [يئءيلع ساؤص
 ههاطص كيببت مرح مرح ماص سر يرحّيص ملل اوبئم |يع لوس بيطخملا

 قرشم او هتزلصو هتاءرص تاكو يف وبصا/إ ع زرر ع هو مي لع
 مالاءد اردو هفوكلاو متنصملاو قولاو ناسارخى إب ثعبي بز او
 مهدريبغو توببلا بايراود اهزلاو ال علاو |مملا ع يف نيلاو اجا ع صو
 رائيد ةيام باورلا بايرانعاجر اط موبلكي هل اهو ءدصم نم بيخ امو
 لوكيل بسب ناك ملظملا عر اازه ل حالو هتيب با. لعام صي
 رهين ريو معيار لاو طرا رطانشناب روس دو ابيكلا
 لكلا طابرإئبو نايئبلائييديرح اب هّمنواوصاصرلاو توخفا إب

 دصيبو داو هرادطسب عأب نب اب]ناذاناكو ئئبيصنور ايهسو

 لصملاب عفورف ناكر عيكسم اهب قرستيئ المرعب ا عب ن ايو ب
 نايكرلا نراسام م فسركُو ءاسإوم ا ءايا رع لوني نايت طخ
 نيدلابطق رع هيلعاوبذكت ماوف) رسح ايدل !لهادنوروع موو دوب.

 هْضِْئُيٍ) ءروْهب ىلا بطق ن طكامو اه قرصميِف كل اوءانخار هنا اولاقو

 نيبو هنيد وع ئم قوم ةافاصملا سئرلا ير نيبو هندي ن ايال
 لوما هلق ملقتعاونرلإ طفوله نم هيلع رعيتف نيدلا نير

 ٠ لوطا ورضوان اوي! يودع و هب تحب فررعل كولزجب نا« ٠
 .٠ لوزممربع مْضدويعل كلدد ل اهريسو اًيرلا رحاوأي اف 2 0 5
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 هضنبربسم ا نمدحي ير رعمل ناكر ركاسعلار ثحبم نيدزام يحاصانإو
 جلزولزانف مراح لازاسو اهمورنمب ئرل اد ويرس بطل ع كسلا نمّمحا الد
 كولا ميكاطنا بحاص سيلا مومو انلا نيبال ٍعاواسوو اوت + علا
 مونت ناكورمزفل سدير وهو كورلاو نيس وح ئياو سلب ارط بحاص
 , ؟ٌميرفلازسرهاشتيلاعان ئرلاروبرعص ناعما ياردادو يصمجيالاسلاجرلا
 ردو يتحول يمد دزه صل زو لكاسعلا ئعدرساو لذ هلاعودلهذ ا
 كنييد نيرلاو كشيج ديل اره يريس اي لاقو يبو بازنلا لعمرو
 رك يو د نيم ايل عزرا ك جو كب قيلياملغع) ىانل يف هود
 روث نعت رفلا مرعننو لحام ازعاو رحبيل [مدب| ني اوخمدن او بلح
 ٠ ىكدإاورلاالااورب راق عملا تدرو نيسلا مدسغن هلادرلا لع نيالا
 نيبلا مهين عواوتسو )ولزك نول ا ممطاحإو مدولقن حلئاف ضل
 نلا ةرشسو مولع ئ انيس ب بولا رونرساو مسرد وب يمال مهسس يب
 تما ذيرغو مانو مالم اوليتللو لوما ئ يمرس اامّمْعو مرباكا نم

 ال اوهانغلاو ىراسالات لحمل داعوء ىلإ موي ناضر نييدعي داع مزاح
 !: باموداخإ طعاوركاسصلا وع نرلاروم مكر فور اب ديريسالا عيمف مس بلح
 قلاوون ما داهم هدالب لأ )و داو نريتكلا نمل ةمينعلا اونا نصخل
 ىوائبن هزحا لاكو يبل انهي مهمل ام اومانخاف ممل اخ عتس | زذ ناكو
 هاو الراتب د نلا ةباغنس متصخاف ددوفلالا ندا ون لاهم م«
 كيلا وويرارما نم هانباه جب نا ههدإ بنلي ل|دزفناكم كن غريغو احالسو
 :. تي وِ سيلو |لنس هنّووام يو نأ دام ا عزه ضع اهجرعو تأ.انسرأملاو

 جسوم ايزو يدلل اجويزول ايو ينو ) كسرصخف دعو مدد
 فيو كناناويزو يراهن لو فصيل رو صتس إى بع ريع مسساو
 نيبو هْيبب نو ةلورلا اع اح ان اكو دو دوم يلا بطتفو يِزاع نا
 طفاط سابا اددملا تأوو قيئ|وبودوبعو ةاذاصم كصركي لع نيدلايذ
 ه: للاودوحل هيداَبإَو هرهاشب نم هنايز لب نكرهو بورك ادرفمو فويلم
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 قاض اسس نوكأ ماما ]بلل نمارّب يرجاو ثيداصإلاو للعلا نون المان
 نماريثك)ةقركتلل نع ايها فووملاب]ما ةالصلإ م |غاورشم نك عيبحب

 نلاو واهات انركدزوو بربري قريع ظ مى اشإر ابن اكو ةالملا قران
 تام زم هماي از او ويلا يأ وم ايجسجو صلال نزاولارائثرلا بزصو
 ىضترلولا منيو خنسس ي تال و ىالث نموم اربع يون ن إلا نؤيوبر

 ةفحبإو نمب مإولا فسوي بوئجيويا منياهلجو ناب رض وارلو ةرشع
 هركريسو خيبا ةويسبى ايل | فسوي هت اراسو بردود نرهيرنع هنئدو

 اينرسوايدارخبلاؤ هللا بييطلادبعس نيج رن [نرإ تصف
 رىيععش هلو «ريرملا تايايهاستسباقب يؤنس هلوبدالاو يطلا هيمو

 هه و ريحت بيشلاي نق قيار 10

 . بيسي اانا ه يبش سااطؤرره ترسو ٠
 0 ٠ موجتلاموجر كباداؤا ه وقتي ئطايثلا ناعازله هه
 رود نوح ناريبرببأ براح مشو هباسهحوز اوسلو ىىس خل ١ مْسلا

 [فومتبالا سلا نارييوببا ةمتإ تس يلارون ءرسككن يرلا
 رياصأ | نرالروثلأ هيض بسلا ناكو ةنسلايي ناسيررل ليو مداح تف 16

 7 بل سا نزلو 1 هسأم ا

 بلي 0 مول
 6 1 نيوز هتمرتم مو ارييركاسحل اومج هنأر نيرلاوك

 نافروعمل ايعلأقم ل كبزعزت : يل ىاولع هباهصاملل اتمنا سرارغنيرلا
 كأ اهلا هحبواتلاو سسْقلب وب ةهلصلاوموملا مينرث ارو ئرلار ود 0

 كيذؤ هلل هازل | ويسم ا عكسع ين يداندشلا دايت هوفخإوو

 ايرمر و ايندلا ىعنيعطتنم ايدلإب هاجز ناكر رلارؤم نالاقغ
 نيلللااوثيرا ممل اسواعرل ليلو عرب [نصنيبسم ا اع يرج
 تو ندلادغ تك ورّيي ةعامج هعيدر حاول كمعْمْزفو داجل لع

 هسفئبرق أس يعاط وع يدال ل هاج وخ باين املعو دل لوعربو -_
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 ميالطلاو كر اوربظتسب /وورعلا نع اولذغع ثيح مرح ا لَم ص ناكو هضاب

 نكرعما نما ئمويلا عّمجاو ةريوجلاإ ا زنو الخرب مص محملا نرلارؤماجو
 لفورو واتا اهفرفو ليج او عالسلاو مايل ضحاو نمو بلحم ال ساو
 كدت مولاي صحدصتم زمام زعئمناكدلهاقالاو تلج ؤع هعلظماوقبا
 : رصاو مود قرف واوفْمونْف ةوفزعالا أره ل خم اماولاو عربا لع نيرلارؤد
 بكف هئالكعرمال نور تكي هل بهذ هن) داو دراجة زايرد كتبا
 اجا ىاماناطعاورركتاتمييلا بتككهاوعد يل طبسون | ند لارؤن ىلا باوبلا
 ةريشكت |راردالا )باوبلاء لا بسور يثكااو ليال مرج الاتساع
 ننعتسإن قولا ادهم كيل )اه اتلمجولد هيفوصلاو مهلا ارمئلل واللا هي
 ٠ اوريخب يح مويبامريغبإلةس)نل موبلا بتكو بضخ ىوعلابكنو ام
 "هيل نكد مي/ذعضبالا نورعنتل هواوي مملااوصرازهو موشن بام
 انّيرماولف ءوعلا ةطرولا زج تعفو رو اييثن مولع رعت لذا هيلا
 يؤكل نزف قغو رعلا د اهج لع هب نييغنش ار اوما ن اير انض نقال
 ضوعلا مرن ُمَضَوْْعَن حقن غب لاقو]وكفم ثابذ مالسإلل ٍظرورعلا عيطنو
 ! رشي اناس ١يارم مانير كسلا قو يلا الم تارو لحما ام لات م

 ل 0 د. ىووعس ل

 .٠ ه رضالووربلا يف دفان 5 ميما ماد اماومسحا ه
 3 ٠ رطصوع [تسمكبات 5 مصتاور مايا اومعلو يندم

 بكف لامن هساؤم هيبنتازه ناو هلرطحامارمغتشسمإ بو جرم مان
 : (نو] سف مدالب لا عرفلاداعو سائلا لاوما يل ةجاحالمديلا
 يس ايعلاةباقث هلو ايقنلا بيغن يتيموبل ارح اوي ا لعئيةيطط يق ع
 |نبس هلؤنم يف عصاواماعم تامار د يكدج ىلا عضحو ترازولايف تامو
 ذرب يون نكس هل تفرعت مارح الدو امامحواذرأو أيل لك هاركذذ
 ىلبع ني نمول اربع احس دو برح بابي نفدو لوألا عبر

 :* يرلاربعزي فتوي عدلو كعب ماقوونباديو هببالو ابرك زقو بيؤلا بلص
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 ةننيرملابكاكاهإ لبد أهربب أم] كن إوو عيفبلاب تندوو تيووَِْبح ةنس
 ةالصلاو تانرصلاوربلا وسكت ناكو امهرجا,توتتنوريعشلاو هلا ] برش
 ديس ادار د قرص ضو حت سصم لاقت دا جر موصلاو
 سيف بليل وربما رىصدر اكو ظعوو نوصلارسلودارئد لقد لاقو طنا ةي دج

 حبللا بيبطلا مكمن اكضرما هنأ خلو ته أذ ىروسالا همم البدو

 رينا اي اول سايشش رخاالائالونب عون ءاحا | ناكو يوارنب تا ءتعلاقب اليل
 5 او بأ سينام د مع اجميبلا عئئجات ىاقلا عارم ناطاير يئودارااممل

 ماررلزادرب بو مليار رو دريروسلا ماد ليك ناريس ي بيل علو ةدحتللا
 ادوصنم طيايمراصو عسش تلازم هيرص هبل ل مب ناعامجالمل بصخنو ةراتم
 سس ظنا يف دج مركزا توصازح نئدوهبو عونملاب
 نيئماقاهناو داوإلا ايلوالا صن اكدنا وا رئبب هلردا ناني ثم نيف يعرفو
 هبلت يع قارعلا طاعو قفتاو امابق هليلو (مايص عراعت عطب اماحلخربرل

 م و كا هراكلاورباحملاب هيصرو ريال اول

 هزيلتج عرش هلو بت دارا هيضاوغمو | طك اكو هض هضرع بلت الو إسلام

 تعز ط حرك يود نا ق]ولا لحد ؤينس هدا يوكل د صم رشلا
 للاياو هيتوقنياع هكلع تم طساو لَ ئن ديلا عجن ناك ماو دادغن ضرب
 هريعاماعيصو أش 0 بو هيلع ماقاو داري ها حاسوام

 ناكلوسانل امل انل امدسل أرعروو نهرو بيايع ل سرك

 ةئيبل لونك يزعلاد الب ىو م نااصسج نافيا مد
 ممايحاويرطو مظع قلَح هعمو سبب | طراصجإ ء امر اعدا

 امني هيلع ومرهبالم ماى رلار ون ع انط 0 0 1
 ميلعوزلا] بلوى نابلصلار وبا الامبعريرل ممايخ ير تلا طسو ىانلا
 هرلعو نصكلل نه ولا ود عرشو اكو هسرد بكر ٌصرييحسلاو ئصخل
 رون|هث يدرك تم ةصبش هل ذو ةبوتلار ينم ئرلارؤن بكانق
 ىكسعلا ل عاولؤدساو اهظعاملخا اورساو جرو !لتفو يدركلا لغو ئرلا
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 31 3 نحب بحس# 00 ام

 2 ه يركش هب طبل شنو يع و نم مكى الوم برر لا كل ه 1

 ه "رجال ييضلاروفويورملا سالف اق كو !ماهلاازعي كرنو 2و

 ينو ىجماو نكرلاو سا تيب وع وم 0 ىزل/ياع 2 .

 . «٠ "كا ئلعميبشلارزو ىع كمن قام]ثث كطئتساو وم تبدافه

 2 مييلع حرج في اا ولزن ل فهر جإوثّيوو قإ ]يانا جيو مسمن

 يس ارببعلا صا فوح يسيبوو تببلابرصأ ف ليدرل و ةشيرم ا ل ) اواجه مهو بورت

 يمينا ويكتشل ايكاماارهعوباهاربم نيل يو اند[ تصصم
 بريرلا ماج ماما ناكو رح اعبسو هزينحيف) بهدي 0

 مكوورو منئبطو لاك هاطأر | عمس اهب هنأفو كناك وو ئشسمد فرع نيرف

 تون ان ب لست َةَىنْإَسأَم نأكو ُئاعبسلا رعسوبا

 ىميشمإو السر بلا يشجب هلورلا وأتت ىيهنا!قائد كلما حام طوإح

 دمي فلا ىلع نارتلا نارق ىيكتئطزب يدوب يبا دوح ئبدلا بش ول يعبسا كولملا
 ريو يسرؤم اه هارب اب رض ئنم كرها تعم وي طرف ركرويإو سوواط نب
 : ىلعزوناخرجستنب يلايهو بهل | حمس لل هاو العلل ةبحب تاكو
 نؤئاخ تببإو بكل فاتوالاهيلع تفقواو قشم د يماغسم ضرب فلا

 27ج, نيلاوييحم تنب كلن ليتل سوا ملا قرش الع هيينوصلا هاقن اح تْئب لا
 ةيامضو قيال عب اهركرنسو ئيدلاعرلص 560 نيدو نرلارون

 هره ةبحاص اماو ئثسرب نوراخ سرد تنب ينل و نويس اقلب تنفدو

 م هكّفسو ,د انيك ل يعامس| كرام | سمت( ىلع تدعاس يلو هصرتملا
 نيا دال. يع جيرقللناط|وبو ساشا نار داصبو هبباص اح ءلتقوامرلل
 0 واسع يطَعالا بس اذ البلام تربو دابحلا هم ىاراذ

 اعبط كير كب انإ اهجوزن كلو انر كد يو هناك دوج هاَحا تناماو ضعت يح
 قش راعربمج ةعلد يلع كبأت) لتتالو بلحيلا (لمتولباطب رف إسم

 25 اهب ,ترواخ ايلات راعود ادي « تلد نعل اقطع تح م *؛ نست اما
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 هانزؤويزلا ناجي ان يلعن نسح اكلم ا ةنث يت ملاونحا دارج يإنبازعالا ضاننا
 دومحم رالف ةنارحيإءائيما تاكيبلاوب ناك ةبامضو نيط ويودع لسيف
 ا ةبوجاو هب ا ديلا لورلع اشالَصامن كو

 © 6م ري ىسش 1

 .  .بمريعو عصلكُي مزاتشاو ه مهدوا نزلا ويلف باحا٠و ٠
 , 0 ,بجلاويوبلا كك عر ء فداراواولعافيرايتحاوج و ٠
 ه0 و بيياورَج رجب شيمب تشعو ه لح اد بع كتع بلقب تعدو ٠
 .0 .يرغتنزيملاب ورغيرجإو ه مرايدوعبزعيمزعزتتللو ٠

 . 2 ,يهزمررخلاا »اش زيوهلا الم و مكتع تيلت ئااوبسعالفو
 08 ,ىبللطم ةيامبرغظارل تكذاو 4 أهررذ سفن كيلبارتل رعلو هدو

 . , يكس عضحصو ربا ده ه يوملإإع ارل>ىيبلازقتنكرقوو ٠
 ه و1 فش لك غ ]ملا اثم بع م هفريبص انتر فارهد هس | ٠

 ٍك , بزتنلإروغسولابعنيسو سرا هدا ناوجرا ينكر م ٠
 هبامو زر يضو سم تسد عبو ود واجل انيس دل ابو

 رمح يارودؤشم» حاج ماما وضاشلا فراح ا جاجا بايمن ف سويف زن اهنمو
 ب دارغبب مس قشمرب ىفّتدو رجا ةمامالاييءزخإبالاعروافلصناكسوواط نب
 يبهتتناركاسع ب ظئاحلاو يلب نحلل وباهنع يورو ءتغنبطو يروبللا
 وزولااهاب يلازسرملا كات ميمو عب اينو رو كك )ورعب الا ةئسلا
 نمل ويااهي سر وارّصلا اهب بتروابغفلا ٌمِبَو بئرو مرصيلا بايب هرببه نب
 حيدزولا سد ابوابفاقوا تع ذو ن]نولا محب ترحرش نحلل يتبرب اريثا

 هولسار و حئرَصلاعنجاو مراح نصح يكبر ئروردع نيلارريماجاهسب نو

 دسرمن داس ييل|ٍر بوه هحم ناكو يلحو | عجزه امظخع الح اؤداكو هيه )سو
 لزنرف ناكور هيض[ لج لار اريل و رزبس نم هع وعرخ] يذلا د نسم نم
 رجلا ب أو ىلع بسك ةازئلائ م هدرمع ممد لؤنمل !يلاداع مم 2و لواماعأم

 تارنب يلع [ّهنا ينل اهتم لاعدو مداوجس هساركش مسقنلاتاببا
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 نه لاملاجاعمد ظعاولا رن حنى ولا نيز لات ةوعد بحال معرتواشيا لاو
 .٠ رر_ىسس ءيحالةوعرلا بس موي ّتايالا

 2 ه قزفنللة فهو لفن تزتتسا هممظالطارهر يتناو ٠

 ٠ ,ِنيباميبجن بلو يتب ءرحبيموي ناو سجعاوو ع٠
 دا يتسلل سيل تحب قارف 35 ةرستوارجوىضناب يدرجالا و ٠

 متع بت لاقو كل د رهد اهل لو ناضمر انف بع نمسا

 ٠ ٠ صاصستق مويس ناخئابو) و ياتصملارهظ بكاراب٠
 .٠ 2. صضصاتّيتناوضانتنا ه كيوان تال 5

 «تكنإتإع أ يصو ىدجو هسرمفلو مءاملاغنو رئاكجس إو هتموت تونا
 10 يانلاوطايرعماجيوتنلا للا هسا يع زيوبرئكروع يفزن انراكصف

 هاتروافش اهبو ءامج دبامسحو هرشك ناك دنس م رلو سار يعن يزكاش رشيلاوب)

 الض اناره داوج ناكورشبلا |اواخلو هس ادبعنيدجت جم وبينا هج

 قرش ن|ركاسعنب طخ احلا بسلا :نارقلا ةارقإ ءابطاوم هترصل اوبئكرع اش
 نيرو ةودتنإ ناوي دتتاسسصل زب
 هك ٠ لرييعشس 2 يبرلا نار يف شاوس

 5 « نيعلازرهلاهشابرر و تنبيارنورسج اا نررمو كه

 « 2, ييبتاهلانوملادنه. كزيرل يدل اوس يجو ٠
 8# . ينييصذ نو وومأ بترا مائرطعر شنو و .

 . » يرغب اكن م ابصاعي ى عبإط يوبا طلع ناكهو كه
 .٠ 0 ييبصينولق ايفل نمو هماس يزلاهملوو .

 3 - يقي ديلع ايم ةفاخع 0 عرصم كريس نمنع ترن و .٠

 و يدرعكزسرلا لبسي ا و لزيرإ يَرلا هسرمح او, 3

 فرضحرت جا | ضتحا ا هيخاللاذو دويساب ندد لوالا عيد ةمتافو تناكو
 هزه تلد ئرشبشس هيع .ارلا يبيبط بايكلا ف اظن ءريجولانأسح موق
 - تائربلأو يانا سس نو انركد طة سلا زهق هتامو تاكو ةلالم
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 4 ناب نيو وبل ارمويسثبرملل عمسام هراد ةديعبب نآلومجربكو دلو و

 نه ل نيلئاقم ةنرم ع ضرذ ةيببرح اي |] م ناضيرف هاو تكد ورغد
 ىبايليزر نب عياط غاملا فون هير صف دوررشم ايوين اكو خيوزفلا
 طسبو هوجولان حا« نيج معا سزو مانغا ةيصم ارا ابرلاريزو تارافلا

 نيرصتملان يب طاب هيلع ثو بجر مرش احلا ناكالت ناسح الإ لرعلا :

 تامر يطإدالئنصو هراد يلا مح هفوير رش ءسار ة نيكسب بدرظع
 عراشلاونيرمتلا نيب حاملا ثم اواوكيو مياه وسان! نزح رئعلا نم ميالط

 مف ةرصلار هك ح لاح اصانيد ةيعرلا اع امش م انس اد اوح ناكو نصدر

 خب اهضو نيجيرإ :نسي هفارغل ابوحاو هلبوز بابي ءاساو يندراثالانح

 تويبلا بإيرارّمتنب ناكو رجال ],يراهب نوخردوهو ءساج ىلإ ين غدو
 نيكييز لو عمن ماقول عشلاعوثرو علم ناوي د دلو حاس ل لضاَ ناك
 نيعبراو مش هْرس عيإلطة سل ن مالسالا روم بولو عر]رولرمإر عبالط

 مهلا صنالمعو ءاضوو نيو تحيرمتلا زم ينو ةباضم
 . 9 نوي دعحش هارلطمو َمريصَف

 . 0 طمساهرخ >ازوملا عازمو © طزنامل ايرثلانككرربل اي © 0 ©

 هناي 6 طسب اهل عيبرلا عش نسوزطت و لسالط مايتلل [مملعو تشم ه 2

 . طمخت مانا تدازاذ/ يلع ءامي ")صر بوب مهااضو 02ه

 لاففورغو مايانث ضمد نمادوب مامهل خد هناي ككو الق ةليوط تاسافر
 م 2 ه مانا ناطن نيم دولار ه وسو ل ْسْعِؤ نع ٠

 2 ايفلزوكب بيرس تبا لمهدواماعم افلانظدزنو 22ه م
 فلوثإ# ماكلإب هل قيرص ىلا ابوي تكرتومإبا بالثمن لنتن

 ٠ ٠ ناكمبملا يس غير تناف « مك/رازملاطش زاولت باحام ه

 ٠ ناطوأ ناطو الا ضوع ايرورص 0 ريكا: نإ ناطوالالامةعج ناوو :

 هاا: اي ةولطاننةئاورل هك تانامل نزيغةرواح ٠
 ل 9 نائائيلل : واع و مبان كن ويك . © 25
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 لري ولا يبس انس مويالا ره سالم يديربزلا لاف هن ودب ساتلاورينم
 ايرو نمبلا ا, تاحاس مل تاكو قرص لاو هرببص نرزول |يكبفريرحا ربل
 55 ترعصو ابجملاليللا ياواد صولا ع هني دملادي دراريدز نم نزح لاق

 رزع و أبَصلا دد] يساب كب انيرم تيدونل كل ديس غلب مللا تيمايع

 , اهريعووب ع سفلاوولط نهم تنناف تيشم عملا يلص|اؤسيشلاعولط

 ايضل|إ اله سامبل أولانم ]منو اؤبخ نوط اوسلج دفوام ان ومس مد
 رزع موق صر كن)]يللا يف تبدع لاك هناّجباور يو تببتنو موه كلكاذ
 ميو هتافو تاتو كت كوهداذاخاروازبخ نوني يبه ع سلا عولط
 يلصو دارج ماشلا) بأبب نضدو يسم لا يفت ام يزلارنزملا لوأل)
 10 مب . امثحر نوسملاو ريس داسلا ةئسلاةلورلا بايرا اوريو !هبلع

 يررلاو هنو ابل ئ او اجبر ]) ةليل هذاصلالائتفل الن لوال يبرم [سنو

 ويحلاوبامدف يورو م كيرز نعي طلسم ميمو هلورلا بابرا عيبه عبو
 يلعب انهل ترائر وم الا 0-8 هيباظللاب ىلعوو ابعت يئبوزملا

 ريا رشا اور | يلح نيرانيد نب معلبا نون انرإ تس
 ,: فو ب اهبواو نْرأُع :نسرلو ضيارغلاو كيرح او بكرم او نازعلا ف ريس جيس

 ةسلرد ىطعأو ضيارعلا, اهب جرش و يئاورطابوهقنتو كيرح امسو نازْهلا

 لامفرمانبزت مالك اريلعز ذل عطل نين ىد نيطعأ ىعرالاب بي اهيسلا

 وماذا تور اذ سحسسل اند اح أن لكما !تول !ضرسررإل يزلل به امول

 قئرو عرضألا د أجي د افو تاو لاف 'ناكم ةنرسازءارك رع ميت امم ممل

 ,. شاعو اياماياص فن او رصادج ابلحاعصأونماحلاص ناكو فال شب ساهر
 هبحاحخغلاوب| نولط نييلح ب ة زج و نأ بسحب يدر تنبع و انين
 هرعنطظملا يملا وسو جو نر ماي دلا و يقتنم او رشارلاورشرتسملا بإ
 يلكنوكبب ىانلاهاشلاود ارنب يبا ع! نممروروادحا مدي اكذأ سأرفاقو دبعللا
 رزسميويرثع ماما نتمملا ضر ُُط . عروب ماكو اعضاؤمم مواهيطل ن اكو نال دنع

 + بايرا هاشْهب نيرو شزح نار ن اتم جلاء نلزع نير امزغ ناكواذه لع
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 بلل هئالإراد 2ناوسملا هد ميلا ام املابانيتر الداعاع ان أكو مداحلا

 هسبلع ميلك نزح تاهض مد هنذانم جرزخخ هسا عد يزفلا م طغض ةاكأل
 لاوس عنز انج 2قشمري“نلورلا باير ماو ةزربسن حو كري  انناو
 قفاز هنو ]| يصد نيس غنى انلاب جواميٍن دن ةيزينو لا

 ماراانركدرفو سار بع ايا هنينكوريظ:ى ا برجع هسساو ني سول ايبا هسبإب :
 افيكاطر الا هدا اًمَجريرشر حب هتاوزتنم ضعب يل زجر تن هن اذو بيسو
 قيازنلاو ايفاَبراس تح ضم اوي ]متنا ةيرمواعو قرحة حواونساإبا
 ةادئبمل اوال[ عبدي ىبجاناموريظتم اووب) تاب وبو قنعلا يت جر مد

 مثير ظل الت ايدوحي ناطللاازكر وربشا هثالثرج ناطل داوّئششملا

 دارج رغرمي ملا هوريبشا,نالثب هلق هاش كلم تام يتم ازور عشنا ١
 تسيرعل وا" جبير نال دحالك هل ئِتلاةافو تناكور بتم ا اركو ةنسج
 2ونتقم ارلويور بسر ع يرجو ننس يم نعل فو نسيم
 ريا ويراللو نسخ شعو ىير) نفاخ تاكو ةيإوبراو نب امو عج دنس
 هراربزفدو مسلاهنو سنلا ءيجب صربرلو ماهساو ايوب نيرشكو يرحأو

 جو ةداصرإإ )كردي ]من مل اويو اويكو رجغتسملا هيلع لص ناري :
 جملا ان ترد سل عمسو يناوحر )ل ز اهنو مداك ظن سانل|ب ىإبا جب
 ؛حانلا فينع ص و قبسلا نساء ره ني باهولاربع مبسو
 كالث تتجاخلوتوالباكمانل اق تاره اًناكلامناو
 نجح ةلس كر الف يفسفملا اقنعة فالخ كعم هننم اليزحا ن اكتاخ

 هل هادبسوبايءْييكن دمر [وؤ تسصد تاءةيارضو ٠
 هارجن مزود اهيراو نينا: ملا يسزرلو ةربيهنوبولا جْ

 فرب ناكو هب عفشأو نبعد ني هيعجو ةياملحو ةردع متن نس
 طظعبو ائح لإ بضْحيرعو دارزب غليل برباره] ارباع بد! ولا

 ةنول هينا نحاة(ورفنلا عرسي ركل !نعيزببو فر عم ان دإبو

 ةعلج هيلع هفيلخل ل خرتو ةريبص نسي عاد منا يكسسحو مف 3
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 رخام اهزَحاو نارجراع درع نرل اريل رن بسحر بدو نيلسم ا موغو
 عمو ضر ال ئيرلار وب نأ هبيسو اعاطؤ | يم نيرلا نول اهاطعاو ناوبسربما
 ني مازملاروب يلع وشم ك كلاعب عطو رنا ناربسريم]هؤحا نر اكو هّيسابالا

 اناناس اوديعك ب ميهلو يفوت فيز اهق ىاناب عب لسصصصن

 داس اه رصش هرصش نمو أهبيتت ناكو طالح مربذو

 « هيل ارماوناكرجلاو ٠ نوجو تارتئارث ةلجد ناولوم ٠
 * ءًاونوبوجيللدشع ه تلسعلبانإيشلا يف نوحيصوم 06

 , «ىجابسلا نيلح يفرط و ريصو بج يوح ىإب قولان و 0
 , كنا لوطل ريدر كرجوو ه دببب ىريصو دبزب قو سنه 2.
 10 7 «ىداوغلا ب وصور مويغلا ى كشئننس ةرلد ص تيبحاببا » .

 م هداودااعوبط سو ه بيلا بهو بيبحلا ك يمك «

 هنذايكزنطعاشتالضأت ناكي نمار اون نيج نر ع

 هزم ننحرم حلا اههْنْد الصتنان عيشي طل ادحا ريس ام شرط
 زيبا نوديلو هس [َكل سلا لدم نيقاعلازوجلف تان
 16 يلا عقود ىانلا خزتاذ تولإ نتن اراع فهرارذص خس ةعبجلا مي ير

 لراالات وسير يف اثرحالا ذنج<ز اان ىانلا بولت تب اطف هبد اميريزولا
 اوه ظني ككسملا تسكروربطلابلا تلم هيل اراد تجسا
 ال طعما انلايعوو اوبال تو رطلا بيرق ن طالت هنود
 دلوطملاوباهتينكوئشفمل اروح نفسو هيسإو هنأ, روتتسملا خيب

 0 تو وام اهل لانو مادسأو ياهسحنو ةرشعولال نس يلدال جنب ف
 رماارإنخاو مىعلاو بي طل|ط خس يل دال ةنسلا عفش ثي تنيفؤنو نط الخ
 هيوثلا تيب ل ازعل يو لفلان حرانلا نكو ل دحلا طسبدو نيو كبسلاو
 هيلا بنكرهيتسملا لو الامر رابح ا تقم ايلا عيري ]حر ناك مايا هئالث
 لاو « اح بورد دبره تنل حرح 0 4

 :: لظنرون عادل ايف اوجرالز اين ين د دو تن سبط هبرمأم همد



 ازيا و سسصصخات تناكأ/ ة ويعم تداش ةبهاذلا خيعيلع نم ينبع
 كعبراكنا ةجاح ئم هدي امل آَمَم هيلا هنعفوو ليدل نجح اورين اند هن

 رح مل ناكد هرا لذ تجر ول وبخ دل تيؤشلاو تمت او ين بح نم فبغر

 يكف هيلا ناب ناكمنا سس سو تام ناي ازيئم اء ص غالى سيال ك لد
 نيلا بّريرلو عدم نضمو لاقى سج ناكر لاس هيطحْبر ملا اد نم سريع سس ع

 ىلاصنو ينأتع ب بأس هيف ل برنس نب كتحو هيسحلا ناذ او ىلإ ادويريغملاك اد دربعم

 فيكرلاق خايزلازع بغا وبلا انا ل لاق كهسرزغ لاهوت, هاداتن نأال ع
 ضركصرايدنيرثع تراضم |ربترخي ااه يتبطعا ياو يناند سن ا لاذ
 حارخل ل هأ م هع اج نعس و ييييسسنسص ل ةعنلا ءزهيلم هسرمم ا لاو

 باك سصزذ رج ناكوركرلا لا هزبجورانبدقلاباكولم يزن هد ناْكَع ١
 ئبضعبم اوزيحا ةل جزمات لاو هين ال هوا تاو

 دكوامملا كيلا وجب ىنكو ايكو ازكيغلب يدج هل لات بط نغم ابشن
 تلآوك مسا ااوحباورجل اًمداط نابض لانّمرابد ىل |ءويوه ل در

 ينكسحل]ضنل اوبارع ننبكحل سر ءال ب ىو مينو هيسأ

 فيز اري تقملا قبرك ايد ىم َءريْجص ةئبرد ةوسطنبرلو صام لارعاشلا 16

 ارم الي نفي ناكو ضلك ٌةيام امل ى اكو يقراذابم ل | ّحنن اوافيكص جاشنو

 مملعنيبلا لها عارم هلوذغيلبلالياسرلا لبزيرو فيطلل ارعشل لو نيو
 ةلسلا رمى لوالايتسد 4 مراد ابمبهنأدو تناكو دارغب مرو مالدا

 ةدربلا نرودرب ق]علاب عفو مص يا مصحو نوسُيح او َيب| لاسم
 ولا امالالب راصو هامغب تيرم ميم )الغلا تنلتان يارعلابلالير)ةنعستن 20

 تربعورابحلا بررب ى كرادئم نجر هسأر م رج ص انلوزلا

 .عضومرحا فمزؤواهاقاطداحرحا لك يبويدج تره يملا ناهلليلا
 انيالارابخلا بر درطعتللدتس |ابو االلكلا تراصو سهل اور رزحلابال| هراد

 هلاك مرشح اسسبنو اهرعو يرج بكن كقرغو عمن انافرجملا

 نييجأرإو داعق مميرم بق ككسلا يلع نار عموو ءاشلاهإ ل صوم عبو

 عرمعو



 هلو ميلا هش ؤنحارعشل نم تامطتم مل الضان اب اس ن اني وحلا ىرتلاوي) ىيالعلا

 هريش مو أ رسجو قبو يرحا ةس عضو ةلزلزلايإ كمزيرشعو سمح

 9 3 رحرعس و ممحررمإ

 83 8 ابوبه تاث نيكمورغن 8 ميشلان انضب ةضب افؤ ه ٠

 و . ايوا كتاكفيصلا )ف1 ناو « اءرع تاكرملا صا ا ذا 5 ٠

 مراح ةملق نرلارؤيد زان ببي أ مسمحو نوسنحلاو كلادلاةعسلا|

 ور وكرنم [ةتو اه صنع كلذ رس امش نع لزم |يلعردنب ماماي | امو
 "رجا مربلا عرض هنعناواعزف اوناكواهوبدنو اهرْيرح امارراد_لءجيرتلا نكرر مص

 ز ايف سائلا اب جو ملم! )ل هااو داعو اس اج اون هاغ]يلل ىلا يهولنامم قسم د

 ,, ويعلا موو هيبرملاو هام ]كو #اإ تنك هندا عر رج بسسس

 بالا هريعو لابجل ن ص باذرببخ ىيرطيإء]يلرل ااسرا اقرا / ٍِ ع

 قيرباو قب ةيقعاوئلالبجاينابل ل بجعارامس اح ستسمات

 ملاوبارم) ئ ني حل نيروصمب ضد و اييراكصعف اهربغو هلئاو

 ةيامجراو نئراُمو عبرا: سن اربعرلو نسم اراد دانسا نرلاوبرظرلاو يف أرح ا
 ,. ةارعلااوسكبت اماما لعاطخ احن ازسلل راق اوملازبزعل ام ارمشكابجام نأو
 دوزو كبرهلل سدو تويبل ب .اراذف هيو ذل اوالمل اربيو يراسال/ك دو

 7 4 .انو هلو اد غيب نامريل | نسككو هدد ادصز ىريناصيصتح اكو ئبح اصل

 ارزاق يركمل اررعوب] ْيَددَح سس اف ةنعفاو مس متن و ىردح

 ترم تاع تورطاعابب ل اولا

 .. دوب تحن اصرخ اهو لياسلار يب عت نال هساريب عقتل ةقرصلانا ثيدف
 هيل 5 7 0 نو هناحبسح ا

5 

 نفرد بع و يده انا 35 - تن 59000 / //

 كرته لجد بايلع تسلب ةعيجلل سا نالوا دا ماج ىلاايوب تزف لاق

 ه. بعهسان ليو ميل | تر لجو لعوس ا يوهو هئيررامطا هيلع بذنب اواو
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 ىدوالضاعإ ءاشيزعلاويان اكو قصبلا بسد حم هرباناك يرجو هو ازهوركماباوبعابرلا ا
 يآ 39 رلعش 5 7 6.

 هنامعالطام قيع حسردو © همارعرب [ز يلق لإبام ٠ ٠

 0-0 .٠ همارغ طيبا اه عه مفلخيرلارجلل كلدو 5 ٠

 ٠ ٠ هرائبهناوؤرطيرتع همُشسيع رار إب نيءايمو ٠

 ٠ 9 هماشباو مصلار اهنا ]ول ءاكبلاليوطل ليلا !بيطا ٠ ٠

 . ٠ همالحا تقرصر ايركأ م مككصوب يرشب ىركأذا « ل

 5 - هسإس مات مكابس«: ياو لت
 مالا يطع لز ارت اك/ينوذيامسخو نول وةيئانل اةنسلا

 .٠ هل

 ا اطئاو صعمتو ةرعااو باطرغلو و هم اهورريشو هاجو يلحو

 باكل يمان بانك هامجن اكالس نا يزر يح مط َنلح لليوم اوعلا نيمو
 مله اا زعربر عل و مرسأب ازنانن اصلا رعت ورفو داعم ءدجا حس

 جي/جدلاهداجنعو النا وزربإ تعنوو تكلا يف لن اكيجصئعلا با حأت إل
 ثابتا تشاو ومباو ةملق تخاسو مداغو قاوم انوش

 ربطو عضوم ةيئداللا ةءقئنإو سيواو وردد أو تويب مبقربطو نيعصن

 يلا للف يجد روصو اكعو سلب طو تووعيواريص برضو ام اج م نيس
 روسو كلم وسلا وزوريُش قصح دوج يلا ويش الد مصر

 يافا يداباا كرب اوباريرد) سعيك (نضو نين اَكلا
 عال ريعزن ظمبز او يئارهل ماعلا ينم همنننو يريبزلاإ |يعب د!لرلقرو كيرح ا
 3 اعرو ناكو زد يبو ار !ر ديو كيب لازيائب نمحيإ اريتملا
 كنن اكو نأ يس دو نايك تاك بزي ةامناضيود:حدرإا

 ٌةجيرااهرلوار اهلا بالا نإ طّس الس وهرل) ناروصب اناكف ني اص جوز هل
 انف لعَحل ايد ل هنافو تناكو ىف رءو ذامعدر م ركموباءباهيسلاا ماب عاف دالوا
 خراف تءاكو تادو اموبنيرشحو هس شاع نويت ملل انور

 وب ايفون ضو ربعي وطامالاب اهو ادبهيكح مداد يجب هناا أو نارتئلل

 الملا



 ناوبدءلواحهالضان ناكيبرصمئيرلا مارعني د مهوب |لعنيساربع يؤ ايدو[ تس
 رم عش. دا ةبهرعشؤبو بو)لولضفلإب ورحم تيب مارع نجيورعش

 « 2 .زكوللةعاتلازان همبعقانتوتلالسحاذا*
 ٠ «زع هللة اتْفلاْناَم هدلزب نعال ور اهكصو ه 1

 0 : ب .اتافو . و

 . . أساع ويم دكو ه ىرولاازهرش يلاربال ه .

 4 _ ياس سوا هوم موس مر قيب ام
 | تمياوج ءل تكئانناباءلبحاس بتكت يرصد

 2 .كشيريفب نيثلاردلاه هناحت ايا كسا ه
 اه جك النرقنيوللا و يجوب كترعالتنأف ه 1
 ه م ناشاءذ قلاتو 9

 . . يواسسم هل افا كو هقاو د هلاوغا عيبج هن .

 . ٠ يواس رولا هلسيبل هايبرعهتقوؤلازامو
 زطلارساز بر ئه صلخ عنو تاس ويتوب ل وو ذ احلا 5-5 |

 ,: بضّحنا اوبرلاو لذل | نيس عبرا هرنعر عت نارجدريرب ةئلذ يلا برو لع

 رخ نمزملا قش اال رش ناس[ ءرم ادن الاثم الد ارب ها بد

 دردا تعتسرم هوب ماو ميلتمل الام اهب نيلكوتمملارعوهنال و
 هيداوروه هارلا نابل اوبال نون اسس ميدو بوب]نيرلا م ماشل !نيرزامت

 نه ئحلاصلاةبصتررلعلا لازعتشالاطعاشم يروح ا ىباب فرحبو دج نب نأيب
 5 رمال |! اد إملاو العلل بح هنابصلاو نارعلاوةفيطلا

 هساعرو دويتو ناكر اعلا روبورعيريغصلا بابل اءنفدوةسلا نه

 اناا اسر خانيللا 1 قّسرب هديا ثم ضعل إي حو سس

 ليفت انسانل|ضارحا نول مو ى املا باهل اوما يإ ار ظنفشمد حاجزا

 اسير فراذ مويس امد كركو مويسَسا ا/ميمجللا لاو هيرب ضرو لما

 :: ئبولااييزمابرلا#ىسيلوابرلا يب ائهنالاّييو نوصلا يت ئلاوعلاويا لَ
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 نا سس مضر نيم اظن اب سا ]منو هير زو عع مص دس اوبطاو هنعلو سس ىلع ماعلا

 سمو رلو نصا ع ئمةيرف ناد !يارجو قائد ابار ضحجوبا نيكيلو مهاب نرجع

 اواو ةداصلاو لعل ظنفناو عْم ال بمزمؤم هقمنو بدالإ, ل متشاو ةنبامسضحو عيب
 وب اريلعاصو يل نام ر صان ن لكلا ابا بحجم دادخببو فرم (ر عمس عمن أرسصأب
 لضتلا رب ل يحس انياب عحببجملا باها نك ويؤيب وثلابئف هريرصأت ن ضفلا

 هد. شم نيو بيك لخ مويا سن يعيلاو قينشا نسيه دار مزفو ع يغو

 5 3 لحدصس

 ه 2 .. ىحادوورانولاف يراؤاذه تارااياثابابساتبلالا » ه
 ع 9 كحال دوس مالعا برهن اذا ه هنايحربولوجونملا توبو هه

 » 2 كحان عورلا م نااحوؤنك ه قراشر دالك بادو ه 2

 نيدهلضنلاولا ون أسس م فو ياسو نيعيراو حش سي تامه فو
 ناب حير شترساخ تبسلا ليل دلو سال يسراثلا قرادلا يالسل صان يلع نيد صا
 دياسإلا ملاعامْمم|ظذاح ناكورببتلاث يرحل عمسو ةياهنرأو نيمبيويسح

 هركوو ثرح ا لءزا هقيرليبو رج ويسب اي/ سوهو ةسرلا جيس نارنلا ةواليْبك :
 رح: ضن يدريلع ى م سس او سلا ل هت هَمُن ناكل از هيلع يو يدج

 هيلعإسو ةسسل أ ءدهزم نيرثع ما الكل هليل امو تناكو ةبباسضو نيرشعو
 تسسلم ان يرابإلا نروصنم يلا باجيلا بره باب نفدووريرفل ةيروصنملا ماع
 فلاب رحَعلاَمَك كب ههسإ] خدام لت لمم مانمإو هيبارل اك كل كوي ئ رهو برج

 ادم انرشناو عريبو موسي كتالكنايزيف ثرهل باها م ةرشعل نزف
 ئه هريخإم أن يضعلاوب| انرشنالاقرصحا )اي فودوز ]و بلادوح رولاربع

 4 ل رلرعش ا تايب

 0 . لاه مريصامل يلذدربصاو ه[مسعايف يزكي حاملا عدو 3

 ى0 0 .٠ ياما هت عايوكاملايلا» اتي موتلا عيد كيزئانيب م .
 ه لاح ل لاحزيرهرلا لهب ى[تفلتناو نيعةشيرؤباو م
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 نع هرعبيلر سل اب ءاطعان نيرلار ون عليو ةنيفلا ةراثا ب قسد ثارو) ن اك م صاحب
 هركدسسو نامئتح ماقاو هبساظنلباقارا د يبفد ار بولا عحرو أب صر اثق شم د
 واو داعراوببيواورساواول تقف سجين ىلا يزعل !بكإم نسوة سس بر

 دمسلاررع ننسرلاربع بو[ تصف فلملانيز اهْف هلا نهج ىانلاب

 : اع ن اكو ثركا عسر نارْملا اوفر هال ال ضافلا مام إلي روب ايلا مسلاوبارصأ

 كسرفن اكل اماوبرب نييرمحالمارقئل يلع لام تريب نا هل يبن هيلا يسو]رييسبلاب
 روبات عزعلا فوتس)الوريكوب هنم عقب اهنا لا فو هما رس هْيرْعب نا د]رأ اف

 كري غاز نازم لاق خس ناطلل اهي عمشف هوبناوبل هوجزحأو هيلعاوضبم

 تاكو عكف لجإ/ هوك افعل علوضدلا زم ينكيالغينلوبتلاو ةزرايز يلا وعما
 ٠ اوفئتاو اهعرغو ورش وكب ابأو بريح اريمس ابا ومروباسيدب صرح ا نانو

 اوبن وروبايئزغلاك خد [ثو خيامسؤو نوسدحلا مدس |. ىزاميلع
 نيثالل نيو اهياولتفو هييهاشلا جُييعن رمح ممم (زابع)اول فو اوبسو

 07 هوا[ هلمَسمسوهو هر طا دا مدكيلم مويرجيس ناكورهش ىلا
 لكن ايبصلاو انين اعل اصااو وك دلع هؤيبلحلا لس )وال يسد ع و

 5 اسفر معجم ىلا عن هدد انج كاسر اور مروج
 دارو اد اعو ؟زاوسا قرح ءذوكلا للم عاكل عاد ولون اور حور اهيق سائل إد

 بلح انيرلار ود اعو هاخ [بلاو س كبلعب وعئرلارون لش لوالاوسر غم
 يمل !طاع ناو نيوهلؤم !نم لوو ج اربع نيرم| لمص ابرإ تحصن

 اميو داوسلاٌغء نيردمدباشسلاو نم جر اب لااجرلا قليب ماملا لظا نأكو كالا زبلع
 20 ٌولاودالجلا |يعوبو كيب ءئسلاو َتَح اقرزلا ةواهجسلاو نيرا ىو هيدي نيب
 سس 5 مرنم ىلا بيري موسي مناإلا ئرلار اظإب هدوصنمم ناكانو سارلاو
 نارفلا ئم نيؤزجوع|زفت يزخا ةولخ وهو امامح كذد نا قئناو يرج

 لدم ك كلملاوجئ مرعب اوي مايعال خم ت تاماركلا يعدي ن ورعب ز واهيل رطل 5

 ةزمكثرف دو نابحمبيف تامف دأدشب اجي هوعطقو قوسسلاب هوي مثال هيلع

د يسحر وو سائل |عبمان يتحيبال كل هرم ظنع ور وصمم ا 6 5
 25 ئنصأ وى ربه
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 اطعووجد حرش يؤم هل هزني المنا ئرإ|رؤب مل ميل ىغتذ اف ةيعرلا بول ظاذح
 بهذو كيلع تئرو ليل ن افلم قنالاطع هل لاقت هلم فيررمأو نيل اويبهح هصيَمُم

 لروو ميريعتسيبجردلايلانيدلاوبجع بكو | لع لزنو|رلاراسض نوب جام ابعاد !مادحا
 قرشا بابلا ءلاوضنمم كارحالا يلا لسراف ئرلارود حليو ءزينكل اوماو كيلجب ما ؟

 خيرملا كو عليو ةحلتلا ي نيرلا بج حو نجلا يد للي ومصر ش |عابل ذم
 رطوعيإا وترش ئبرل ارسا] سوو يندالتلا نيو عب وب) سسسس ايراوُنْسوْس

 دحا يلاورجي ملئ يدلاد ىبلوسر هئاولم عرملاو بتتملايملزعت سرا فلا يشد
 هركسجن ئرلاروم) هور كلاثدحالا موي ناك الفيوم م يناثلا يف كلهم قشمد نم
 هيقرُس ىرلبلا عمن ريراثالا تيب لوم حلا يجر ُم ايسر املا نويعب ميو
 املف اءاياجلا مبيد طلا برر باكل لفل هت ادحاو ىشم ركع هيلا فيتو
 ةداحلا لع قشمدئيركفلا هيل اربظو نيرل | دون فجر خصر اع دهإلا موي نال
 دوسل رحاروسلإٍ قبرا ون ابيكبإ. يلا نيالا رون مومن مهيبرإطلاضوو
 ةبوومرب هما هيلعوروسلا ل نرلار و هل احر ئمرصاو اجو ئرلا بجرب رت

 ئرلار وب باعتا )وحاسم ايعاورعصاو هل ارل | معبثو يفقس المحمل تلرق 5
 هلأ نرلابج ضخب نم هيلع مهام لاَسْملا نم ةيديرلاو دامج الا شم | ور وصنسإب
 ىاقب بنفي اطقزرإبو هريغيو هلرعل نيرلارؤمل محبو ةيبعرلا ءذسسعو
 ٍنّح دودعا مريربا نبي في لذركلال حدو هو ههالعارسكت بابلايلا
 اهياوبا َقلَعاو هصاوخ سو هعلتلا لأ نيرلا لمد ىئكاسعو ئيدلارؤوب

 رمال زمن م| وما عدو دو م, سونئ اعراب ال ه] نايإ ئيرلار ريل ) لسرام 0

 هنأ لسا هلاومإب ميلا جوحو اهيرروشنم هل بنكص حمير لاري قيبر هنيب
 قوسو جلبلارودو نانابعلاو سوكلائلطاو سانلايإا ول ارد نسحاو

 لصوو هعلقلاز ابوح ناربره ايع ناكو كلذ يعور ازالا سر جِوبا مول ا

 هنييب يف ناكو تايالولا نمو ضخسويعراد يبا يوصلا نب بدل يوم سيرا
 ليلي ماقاووصم يحاصوم اهلا نيمو ل تكسصف هنوء ىانإإ ض واش
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 در طابع عرش ب سلب ضجس نا يول ا رؤي اسد شسوي يدوب اسييدلا بطذلا
 سله ا عماري سي يبطا المل لقو هبلارعص|ب جاهل لاثو سرلارْوب لعق شُم
 فرسجٍ يسكت ما ان دوبي لاما ولبل او ايل ل ام كلذ نع بج اهلل دل اس

 الحد انا نرلاراجب ا 5 بع بطلا نال سعد يلم ثريوهل بع

 ب الوينوديتتكو م تواوسئا كلسام مغلباوا ناكر يرلاينعب يلا تمل
 . معاساب يا بك دشإو اوزه وكم نار دس ايل بلكولع

 بروف اهمبيس يهبط وحن ردم كام بز اهم دزوجنر الوم عسانلا ةنسل
 ع اهج ىلع هضبتو ما اوما حاو مر امو كسول ها َن هاسمو عطلان لرلا وبرج

 هاخاجرح)ال قشمر ةنياير الو يلا يفوصلا نب ةلورلا قيسوتر تس او نابع الاس
 ٠6 م] طاب هنو يفوملاييخيرود قرحاو عراد بنضو ةنحلغلا هلئتت عدم ةلورلا مبجو
 نمزيرلاد ود د]مناكو البلا محسطب مرخسبب جيرفلا يلا مزن ايت اكم تراك
 قش اكو لحاسلادالبو خزعل نم سيبخلا صالخريزع في ناك قسثمدزخا

 راجل روع شب اونو ىسايبإ رحاطعارو ناكو نيرلا يجب غ خرفلا عطوني
 حجر نيرلاربج ناكو ننشد نورس بو نولتفنز قشحد بار يلا

 15 تيس ناسو مدابأ ةبءلهاو مالسإلال ذاومهةماع خاب ةعيطقر تلك رشلل

 ثاينلا نولو فن نيرلارون باهصا تشيري ن ايعالاز لعالت ايف هداسنرثلو
 نطل اويجعز خا نيدلابز يا ارف نلتلاو .ه انصح تش !اولافو ثاي ايحلا

 [كبطع انه نوكيذ دالبل |هاطعإ وير خلارث اخنسا ة وحلا نرخ نال امو

 نامل وشسدني رلارؤبزخاي نايرفل ااعرومالارش | ن أكو مالمس الرع

 هناذ ىل تراصرقو فيكو قش مد ل نبل ناكو هدالب رخو مولد رحا
 هيسنياد ايارعب بلا ث بو منن او نيرل اريج ةؤطالم إ) لوداع يونتن

 ا ازالفو يبن اوي انالفنابميل | دكب نيرا ]رع ن اكق ء يشتد يون اكيراصو
 قبيل و لعإ نسق شمر تل موسغبب راو مميلع نييلاريج ضيفب ةراش
 ٍنرلاريبجيميلادررق كبلحب بحاصن اكو يهسسلا مدافللظاغح اطعم عدنع
 5 نفئاطعشكبلعرفنرو لوقب نرلاربهجي يل! نرلارو بنكفام ال ناك تلودرما
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 موب هناَذو تناكو ئرصاَوْلا اس ناكو ديراعلا علل كيرل ايراوكل طيفحر
 درإوو نيدرامتخم هان. يلا دبه اينفدو تعفلا يد ف ار ىببهم لا
 هرج ماتو رست بنالت 'واغب ابلا وماقاو ل هلوئرلا < هأ 1 !هبلال غن

 مادو ةنامضو قيجيراو حتت زبو ناوزفلا وسبح متو نيرلا ماسح لو
 ره الإ ايلانيرلاناه يبق اسر | -تصا هيعرلا غ قرسلائح
 هادو ابدعت انواع دزئواهل د نحاسب 0 رهكني ع رهساو

 ءاسرل لوسي اهيورشع عت هْيسُي قشر و ادؤدورّلا

 سلو اروع يابس الايك نييعو از رسوب[ ر ردو ريربلا بايب و داصلا

 دسكيانلا ب رواج لوننل امل مغوم قرص ردك ناكو ظعولل سلو امم ا
 يصئؤشمرب ماهل ع وسفن ب بوم مالو را رياللب اح ارلع بصغنو ٌيئاساكلا و

 نشبت رجيمياساللا نم مالا ووهسم ا هيبتا كورزيرماجو كم لا
 ميلاْصْوشم ]دوو دار عري ل مج ورم نس ءرع بلا دوعلابدس و
 ناو اوال بسس اك از ى عر داصلا ترم اواسافلا

 ً 2 اد هل كعجو اًبرل | هارى سفنل [ ع تملا حد امنع )1 يبت
 انوع لع )و ىف اكوا! بلع ترو نون اخرهحمو رسوم

 مهاربا ري يعسا ل ْسْعلا ب )ف يرسلا املا تن عزت ف داوؤبلا 2
 كءو هس ثببو باطو اريربعم "1 و |يببل ١ بسند اهدي انكم مسجدا

 بلح / ناذ )اوبك هنا لع اشلاوعبم سر زعولحل !ب.و نايابو نكس ك١

 1 اءاع مثاسع نب حصص او لهل يلع جدت ل ناو
 ريس نايعس ب ينو سو | عير جرعب يكبر ادوجيئرلارو يلا

 ّىي هةر حتت سما ابلإب ىف دود ايسحو نيحيراو ناي

 فامول | ون لامررإلم عن هيف ىرلا لارول د ةككعلو| ب قشم» لاء ىريركأ اسمع

 ردو ؤعرراو عبس نسؤ ىشم »كلم انا يلارؤبو ئيعبداوو انس
 لما |مياب عدي انوي قسد اسم ءءامجإ ى لا

 ن اكو دوه بطاح ن ايمو بلوشي |سلك لا يرؤهح

 ىلفلا
1, 



 هنموالد ريكا هرمش يف ماعلا ظاذل هل يتيدو نعيئ رطل اريجكماسللا
 مبهوتن | دال ولت ء مزعو قشمد ىسلح ٌطْئكَرِمَط نب ىرود هرسيبح
 لوب نرامأ رم اْمْس ماق اذ هاغنف هل هبهو مز وريد نب نسوي بجاح ا هم
 رجدزولار عيب قنخار برز هبلصبل هبلطم قسم ديل! داع يروب تامالم
 بلحيلا داعرثراصفل ةينيرلا رو عباوو يلج ا برص م يس ربرهاط
 ئمؤرشاو اش هس مساولو عهريع هبا زو ظذاحخلأ سسسلات
 تاءعطويريس يرمأ ف رشد ١ لاكرفْس ناطل سيل مكمل يا ليعسارمإلا

 نب تاو تسب اه ميعورهارلا وبلا نيرلا نأهرب ايو هوعش نم

 يملا رم يملي !قثرحو لاف ةنسلا نه نم َحّوحالا ءاهج بلكي نم
 0 هج اك وع ةياور مر يزولار يس ٌٍ يتئحا عرب ويم نب قبرص

 يطل نادح سس اييسلاربع نب مههلو)قاهسإو) هّقيرص طبع
 دمحا تار لاذ ءاهح بيطَحِْيِزَعْلار رك ئ يرهاولا ربعربج و باربرسلا

 ملاح نع هتلاض تاس واتس هنملا اناو ماما هَ ليومرويربس نب

 برر شل اَع برغبب توكل يسر روت ام لاهم يرع يبا رعصا كقو

 15 كابول لارباستلا واس يرجاب)ائوهامو َكَق بيطخإارريلل

 َقلعبب الكت راص غ ةريصت أمس تال ورويلار يرابسو انس َنَكيذف ُي الو
 نجل اتةياعي راك اللا ماسلا تصل ان يلاسمل 0

 تبا دلملا كيو اروعرم كيرش انراثائدلاطم)د تون ارغب ايراك

 اعروتساريسوارسيّملا نير اضر اس اه اريج ع اش ن اكسل ارو
 5 ةبامج وسم ما تامل امنا

 ليتنا يسنالقلا و اخ نب نكد ا. .حيعجلا د صصص )د

 ريس انأم اهات دما هسا قياوسحو نييعبرا زن تام

 ربا حوار نيلا ماسح ناس ينو دنامحو ئجيرإو ناي
 طاب عام اعاد اوجإواعاعاون اكو ”نكيناجمو فىدر ام بحاصيزاغيإ

 .. يرام هل ناوى جحا ديفا | ةبباواعلا نونخيف ثجبو ال قدلاو



 مس 0

 توي ه-

 مت 0

25 

 يةةنازوعمس نب نيكل نب تاج لان فرو برجر اد ةريشس يلا ل عورهاللا
 نعنوكي رح ا غد نيس دوعس ناطلدا وبا كحد
 اعلا ةزايز بحب ناكود اد دومكناطلل الخد مالا ع دادجاو ميبإب)

 هيلط مبالطلا نيل اح هغلبو ميلا معجب ضي ةياشلا بلطف نيكلسلاو
 ناطللا ل امض لول اخ دبل اولسرا لاقف نيم ن حرج الهنا ءل لمت

 كب عقبكن ال ابو كزاير نع عرم أتاح كبلاد زئؤبو كيلع لب
 رارتلاي سامع ادرظتنار ويل ارد ي زننزيعبسز نمانالوسرلل لامك

 يل لوسرلا دام هدد ريع يررع امم هيجأملو ىئاعاذنان تلم ىسح

 نيمراوابف اصلا حلا ارو يلا جمل ايوا لاو يبق ويضاف دوعسم

 يلا ةالصؤو هو هافاوم نصبسو ا قاو دوعس بكر ياثلا مويلا

 يلصر كر ايي اذجا ناب ناوكرن ام !ربلصي نأ خلا ةداع ند ناكو
 امير اركاسعلارعاو هبري نييريخص مداح ه حرورجبملا لمد احيرا
 مامش لصف ويلا قلخ فوض ماقو ينحر ناطللا لمص ملويخيإع
 ماخال ات هب عيالي ةعس ان 2لخريل ماقو هب معو سو دكر يناف

 © ا)اقت وملء ناريربو نار زنم كسارياء م5 ناطللا جشاب
 هدد | ىل عداو لرع) دوعس اب لاف انث) اه لاكو مدْفَنُت دوعسنئ إو

 6 ان داو رضخس)و كبي دوعس يلفت الصلا 2اَحدوربكا

 هيلع يرهو)رجاراد دو نيورسانملا سيرتك :نلازاب ةّفرو هطْج
 بوتس ناري هنفوئ عرخو ةؤداص ذيوتناطللا باو هلئق
 رجا جل اوس ةكوبب كذدو لاومالا تاس ام ةبنلا هز ءوهو
 ريل |ملارانل ان يح اوبارمأ تيدي رع نون مينو تسسصم
 رحاب ةباهبراو نيحب ثالث رسل ىرخاتم ا ءاثل | عشرع) افرلا
 2 اوما تان يت نرد
 بدال هو نازفلا طمجعر حا ببي !ادنو ىلبارط قاوس) رامي ٍفْعْسو
 يجزي نيح اكو اعي ماقاد ىشسد مديورعشلا لاّوو نْعللاو دبيرحلاو
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 كل > ىلا نيرا رو يلا قب |زيرل | يججب جحود قس د بحاص قب )رمجملاو
 نرلارونرثعو نرلا وتب عقفحاو محلا نيرشمح كل اذ تبسلا موبركاسعب
 داعلاب جنرفلا بولق اولمببل سايئاب لعد وزنلا هاوغفت ايريركن اك
 رفصْنيرلع مسات تسلا موي عبلع|ولزنو ميلا اوراسع نالئسع اء نيلانلا

 ىلإ ئيرلا بجي داعت نبيل لا يب قلكل مقوم يبجي يم خرقا نم ميم ىببلو
 اهوفباضو نالقسع خرتلا تكاد ايس مادو صمم بار ؤبو قشم د

 ناو هونهاق نادإل)اوبلطم يف مرني وبك نينيزعلانم]تقو
 نالتسع علت بها ىعِليو يصع الام لالغلاو درحلاور بإؤرلا نم /

 انيئرعبزسعرويلاو لوطصالا موك ن وسيرب سا صله! نإخيرفلا لا
 لي فاذااوببتس اف لبذ) ص حس ريغص بكوب اذاو سقئر خا ف
 بازكلا ار ص داذومو :عاس هت كوفي لاو لاو بانك حور ومّس
 لاق نارامس عع اظالغ بص هاد نالوتسع ةرصقم نمانل دفنت

 الا هالانامازخإو خرفلا لل يللا جرورشرغ نر يلا مالوسرلل
 بانل ابرصاملاضحاو رلبلا حزفلا لذديو ىزوب ازبمجذرمتلا لط الع
 ماللا يلعن يس ل بأ لفيعم بح اص الْيفو باوك اوه ازه لاقد
 لدن اردو )| كص هديجزن يف هايرككرقورعبولا نال ةسع اه
 كبوت | ماكل اطع]تورلذناك كريم نيلا نز ويخاطرلاديجب
 رهالاهيللطل نب وفن ٌيمو ]تسصف فاوجرالاز انف ىانلاد جب
 يشل سرلوزئلارادلها تق ادولاسإسعلا بلاكيو)نيرعا دساو
 زري عبس منع دإلو هنئتو ثيدح) ععسو نارولا ذر ّمو ةراهيراو

 اللقتنإرهرن اكو يصجالا اعمل عاز قر ةالصلل ةدجلموبإلا زم عرخيال
 ىف اط وطن |دارا هاك اليل اك «دابعلا عز نب الاربوسس اررلا نم
 «مْيِف موج مدعو هيأو د هنو جوعإرو هس)ر للعو ماخ بن يلع ناكو
 2و بو هننرعي) ]و ربع| ها د نكيملو منلخ ناولا ةسب ايرسك
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 + وز نب هكا إ) مود لشد ومؤنس موي ل نأكو نيداملا براَقرَجو ناصر
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 بالام بلحيلال متن ]حالا وع عملا تلؤئسا ال وريلا سس كلزات
 قلب لاري راكو كاسح ىبطخ احلا لاقرب نب قيئون نع بدالا ْرْخاُو قسد
 هنا ركز ل اوم ؤلبو جررلا لع نوير باير نح تاعاسلا لوني
 ديزولا نيرلا لا جو دوج نيزلا رون جرمو بلح لا برنو هلوكسسم هام

 قي ا ءاعور وبس هناوبدو نابعالائميرغو ننإ نيل اريج يسوم ا :

 نا ينالعلا نييلسوبا دو ىببوارفلا بابب نفد صير يف وس

 غنوشم »يف ىلإ وو "دامو قيدراو ناُع دنس نانا سيعلا ندع

 هدام وي بلح ئيرع ذل يارد اريفصلا هساربعوبا يبدالا خجلا
 رش نيرلاريوع ءاعرتس اف ةنسل) زهد ىد نابعس يوشك الا
 دقو ةلصئحا هلسيوو هزاجان ء عريوم ةنسح نيصم عرش او هسلج
 2 رويال امير وبر بخ . كوم طوعبإ سا عبو هراح وجهل قنا
 ملعزتلا خيل الون ) رع اهنالضا ايبدازاكو هْسلا هزه نابعلم

 هنبيواو يراقيلا ئنحو ماكالاوم وضلا لع دوم رب هلو يناملا
 ىف > لع ااه نائرلامزقيبع تانح اش موينس نيرجا نيشليب | بيو

 سوعسعل رد وقِب فعمل فصو يو رحت نو وبسبب مرد َنأَف هولا اههييبو 5

 قزنسسعشس يل .ه

 ءافاماي انواع ءميشاناسلا شام ساو
 ه نامعاموملاوابصلا شالا « مهلا يمت نيحتناامه

 0 ايون [ضوا-س سمن
 ولما نعئأر ايرحا يرو نينسلا ةقرعم ونيس أيركذ قو 7

 كو راج إرمإب نارمهيع صرم ةيسلا عه ناكل ئيطاللاو

 حبس زم نوال اين همابا تاكو رخال يداوي وخوف هتارار

 0 هرهعو «راضا) ف ابلاريعئير ,سركبيب 000
 دابالوزوراللا يعلن يرينا دز يرالاو نانلا ةنسلا

 ءهبزوجم مس دلاروت ىلإ وشمس ف نالقسع رتل !تباَص بجو هيصم ا 25

 ىلاو
- 



 مالا رغسأو ىانلإب صو بطخر هن ام بصف نسلا تب رحوهو هرلورلو لسنلا
 ريظتنملا طير كح ةيامسحو نوحيرالاو هحباسأ | ةئسل | هبت
 كيد إب بعحلا انكي لا يطساولا يئاريب املا نب سابعلا يف !يضاعلا نع
 ةماه تضابوىّتضيمدامح ئب يلعلزإب ضايو ةضبيرماعنإب فريد جرل
 . قوايلاامأو نورعم ماعنلاو كيرلا ضب بسسس )3 ةصيب اهعيركد ال
 دارج لاول ]هوو دومس ناطللا يَ ممِوْ] صف ارم ببرغت
 ردالطلوصي نوعت#لو ماعالا ىلا نوب اون أك دع امح ىلع هفيلذلل ضيم
 عائل نب صيح او ي دروودمسلا بيعلان ل شم اهرويعووبانملالب< قيليالاهب
 هلا_بحلا ىلا ءرورر > عبس ثرصو ينونلا باب ىلا برغل حرتحأو ابييهاو
 هفيلفلرادلإ ييوأو ةيس التل طس ياء رعصرم يلابللا ضمد آب ناكو
 قحس بوهوازعي ع دكانعباب اد ني # ا يلع حم انفو تسصص ان
 اطللاانعلوبونلا يب ٌرريززولا ىملحو تبرك يلا ءادغب نشل البلا
 اهتم جركعو سيكرلاركربوممسانلا يل يي ناب ماظنلا يسيل ماو
 مجأعالا, نولبطنسيدو بدالان ونبي !وناكو بيجعلا ب باعت مهلا نم
 للبتاوو نيزوو هسفند ملازم تصعزّواطساو نإ هفيلكل لبو
 يب[ يضيواماي اهب ماق ارطساو يلا ]سوو هفالُفل يل ف لاوس راسو
 د اعبو ئيردهثملاهؤيلط راو ىف عنب لهل مم بره هفوللاوهلعلا

 لقشاو يابَعلا تيضو دادخب تفلعو عرحملا يذ ع دادغب يب ١
 بوما ذو يل يذ رع ةعدجبأ عوردعلا فول بطحو علل ىانلا
 ., وقتل |!ءنانالااوبلطت َعومع وسر طنا هديجر دوج نول ود يع
 ص َّرم مالسالا حن اكو بتم ان نوصف ل نم ةدع كلمو موس اف
 قاتلا فو يو ل كسصف يفاوجرالاز اهو سانلإب و مانع
 ديخص ئ ول لابو يواكبلا هسا يع و ب] د نب روع هساورعاشلا
 هاد ىناعيسلائيرحسوياو تديرجاف داهلاوركاسعنيطغاكل ع كذ
 ,, 9 اسلاةيراسج ادنبو ع اجيراو نبع نام هنن اعبداولينلا
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 رشادلا ب موسع جرو مولع طنش اطوشسووبعيو نايا دب دِنَع للمال براينر

 راصخل هاو قيبجانملا قشمد ئمىرلا دوب جرس اه خيرتملادرضنعاذ ثعدو
 داعارةرلاركسع نارا ئرلاروباوو كسع نم ةءطَم نيل ادد وبلا شحنت
 جو مريلادباصأ ف ميحاص كلان نيم نيرلازمويبالا عرش جعج هتعافإاع

0 3-5 

 عر مب

 نم موس هباصاو ناميزنلاّينلاذاوف اس١ !«ئلذيلءل عاف طا اوراغا
 يعنيك لان رلو اوسلع اد بجج ةماقيلا باو جج ف ءلئقف هيطيربطن يمك
 هركسعؤم ةعامج كب نيرل يع هجؤد بج يو نم! ماقدساوورصنم خب

 ملجو ردزكأو اضن اه متعاطو نب ل دؤم ةمزح رضي بلحملا هصاونيع

 تس ريثو نابعشيومحأ ةاولحزم د ورسم قشمو يلا هنعداع
 يناوملا نم ميِواما وبول ها ع نحلم كيلجن عاش خزفلا ترسف
 واذلاطع باج ناكودحا وع اوّجينملو لاجرل | ورساو اسنلا ]وبسو
 عونا عقم قخ عاقبلاىم مويلا عئفج|وريصيؤلايف ملادرلا ثعبم
 وصولا ععاطب ام ةكرأننملا جولشلا نم مويلع هس |]كتارّو مونت
 يجئاوملاو يراسالا اوملدو ذيظع لس م هش اول ممم صددالب يل
 نمل ئ هدد اربعؤبنجزلا ربع فرن ايسص ميدو هبل | نم اس نيو

 يشمل[ وشم د ببطغربرح يفإ نب مسفئاوبانب نب غل ين نيس لل نب
 ننهي ؤنوهيثكا ثيرح ا عحو ةباعبراو ىو ئيش) :ننسرلو
 هَفناطاج اكو مريخ فئطفاح يورو قشحرب هنسل 6

 دو !يسبلع ساو صينلا مس نوئيراويبدبرح نا تيباؤناكو
 عون و سسصض انت يضالقلان ركدو رحا منسوب اةاوضرفن ١
 ريررسملا ضاعلا يه ةنسلاء هر غرمحإلا يد اهج نم انما تبسلا

 انيبلب اببيطخ ناكو قشمد بيطخرير حيف ) ئ نيب اين ييطنحلا

 1ظ8

 لضملا



 هركاع تطاحاو مزفلا دهس د زخذ ان ئرلا رون ل هزد اباوج درب لم كنع تعصر هس ١
 : .رطلا يجيز اينحالا تر اونوو نيه ا امد كوس ئمافوم نهزير و هذباشيو دامب
 ناسوامملالرنرلو هل امل عزه نمد اوهرلاو اعلا رم رص تفاضم ني لأ ريج مصنل
 هركميرامو غِرنلاانللارعتسس ايراد يف! دوو غس نيرشعو كلاثلا موب لهن
 5 نيل الانفو رحالن هان ناكامم اًده عمو فعضل قش دركاسو ةوع مون لك د )درب

 !تيراد نب رمل !بيزفو نيروسكم نلولهم وداع .والا قس ركع عونحامو

 يلضترام شم ركع يبو رملا ئيبيقيناولاقو هصاونحنيرلار و يع رلشان
 اهتنجإ عيلاريوملاو ئرلاوببجم عرش رليلخ عم ايراو لعل ال سوو يفاربزلا
 يردبإعجنرملا ليزي ل عانقت اظ ءادظي اناكام ملا نممهريعاذ د اصامع مكب
 فلا ةيبرا نيرلا رون يراوأمل ا سار يل | اولحرو دل اري باع تسع افي اذ
 دوه ايل لا موعتتف رخل ركع نوظنيي بوح ممسو نائوحيلا ىررذ
 نياضو عاقبلانمرح ا نوعب لت ليم قشمر يل داعم نيدل زو البو
 اوبلطياوئِسِبو مدالبيلااوداكتلياطب اهياورفطي ماد ىرعح خِرملا
 اول اول انو ىتشمد نع ئردل | رود مجرب ئعل املا دمعت رض أم نيرلار يجي نع
 اواكن همعلرلا يل ارحل نيك اكو عاقبلاب نكس نيرلا و ضعو طرام
 هسنن هتعيطار تو قشم ديلا داعض مجلعو ناكؤتلاو ركع ئءاغلا ئيإل
 بم ارسجلزغف ل جر ْملوالا يبدي ايراد ير نمابكوكنضضر| لزعذ يد
 يلا هوز اء ثادح) لد ركلااب شم دي يدونذ مدقلا يجمع
 ٌدتعلا ناو نيرلا ويجي داذجتلئم مبسونن عر ام ليلتفلا)! جربجي لف هلاتق
 هنأ نمل ناصع إلا نم بانك ل سو قدم دام نررلارودامنيتو خرفلاب
 ذر لوبملاو ناقوبلا ثرضف لو)) يبد ينامالابرشإب لت ةزيرم ختفا
 فجل لايم قشم د لع نيام ماقاورباشجلإب يبل دود ركسع
 مرهجرأ اأو اضجن ميضعتيريار مرامد همر |جلايل :ةاحالل اكو نيم اوم افوح

 باو ىلا ديج نيبو هنيببإ الا تهجير امثل فب مسوق ولزبيب
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 رّتلااراسهو ةرعهالا ناولاو ررلا ناّمدوميشلا دائبا دحترل ولا ماوومررتابعلا

 تام هنااهرحا لوما لص [سس جاونلتخاو هلحلابّ ايو تاكو كامل تاماماو
 اي طاص نير هبيببط مّباو ججلوغلا ةلعب كانل او موتا يف املا هركسلاا ةلجب
 رم رتمولع يلع يل مظم هنب ! جد ووو ليلك يس بسيط تام هرما رص

 درر يد اهلا عركذو داريب تام ىدلرخبل !اهملا برحالاب فجدو يرحم ادب نب ١

10 

25 

 "] .٠ س.سمش لاقو تاّيب اباه ارت خب اهل نناملاضو

 ه وم مرلاب مرلا حزما نأيلا كيبلع ه يتينب ءأكبلإب سارب تسلوو ٠

 ٠ 9 يح يوت َقِحرروإع هب اًهكاياد ينج اول ه ل

 برع مو .ارلوئننونماملا نال 8 براس رسر افا ]ثمفاو 0 .

 3 ٠ مثأمب ىنزز ويجي « 6 أعم اف ماظملا كلت تيلبالع م ٠

 نبةلورلارخخ نيك لوبا بينت ايفاعلا بردت يزن ضو يندالقلا ل لضو
 فرش هو هرج د سانلا مهم ل ورل وخل عربجوبأ قم يف نض دو بد يي, نسح او

 دو نرحصو هل ٍلعو مملح قوشسأ لع ددد|ل صو عرصو هس رهكلو تخيل

 ناطادازقد [يمو ةيامسخيو نوجنر لاو هس داسل | ةنسلا|
 ميكانوياقلملا هلورلابإبراو َعريرهن يدكشولا و. ضو دارغب ووحس
 ناكحو ٌىِرعلاى رم ٌاعب نطل د ايد ان اسس دو مييا | نحاو

 ةزاثال يلع جاوا ] امجللز | ىلانتن )جر ميلا كس اهوبرحأ ثق هباريصأ
 مريخ هّيرولا تاي ىبعملافق هر ع ام اهن اذار تسمط ادجالصاو ضرالا
 َلظلا ىسنلام عالصاوياوملا عراب مانتتنا لام انه يح ام هل لام
 اضع رولا نركتيس راما وببتلز كاملا نونو نه كباحصاو

 كب اك نعلم مل ىسيلا ميل بيرم م هركسعأ ب يران وأريرسابضنع

 ًّر ولأ | مولاي | سس نو كاوحإلا تءانتساو د انلبلا ترم ناكزع
 د مج دوس تاحنيا

 لبس 0 م ايتتس سف
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 ملوح ضرذ مددالد اييرلا راع هساوُْسَعسيو ةقنإخارعب قشم دوب ]لعمل طخ ناو ةعلطلا
 بطو هرازولا ةءظوسيكبرا ! معو نيراوسلاو قولا !و نطل ا ةعلخ ىرلاوب جياع
 صرخ ا كلذ ناكو هرج سرم اعل ارمع امل موس بولقلاو لح لأ ط رو وجو امرولك
 اهب اضورس اء يلع دزنو هيكاطئارصاق دومسس كلم لا]وو دسسنلا ره نب

 5 ان قشر يلا عاهل ئم ميني ] صورو ينالذلا نب سس انو اشبا ملاذ

 هيلاخا تسلا اهلط مالس الا يرزغمليغل !ًدحد انل !ةبيصل انم حامي ليام
 ركنا ]اوت طر اعب اهو (نالبيو ناسا رظووؤل 2مل اره 2 ناك هن هناو

 هرم ائلا ّىسالاوة حلا )| ونالاو دالوالاواسلاو تالا ومحل او هي اطللا
 قسرإهإ نكت ىسطعل او عوج لا ررهؤنكا تامو عي عاول ومس بيعلا ناو
 اس وو مالو ألا دوعلإ هب اوييعتسييب ان م اوملط او مس ةارعلا
 لهررزازعا 3 ئرلارؤيراسو بلح ةعلت يال بو ني! يد نيرسأ
 رّبخ ىف : نر صفاخال يلع تش , |ناربوش أب لئن عد وعسن كالا
 ركزت وص و بو نخل ف | ئ فيردلاو ليس ب ب اهولا ربع نب كلم ا
 ىننالفلإز موكو قتلسرلا رشل او لبنا نب باهولا درع بكم انس عيج ا
 يعايتشي]ظانمالطافاماما !ناكنيرلاي زي يضاقلاببولبو بسسس انو
 هما دنع ناب ]جلع يرحين ايادبكجي رعاو دفبشح يف ئيبانإلابهزم
 2نغد ود وبسم موي هل ناكو لزم )او رجل 2 برو ئصح ن اكو لعل بلطل أميب
 صح ف |ن كلم اون ينو ل تصر يغصلا بابلاب جو هيب اداب
 ارهاالْص ام ناكو كيرحلا عمو ىبرل ارعس | ع همن يل يل اعلا وب م
 #ٍخ |ىلا يروح رسيإوب لعب )باهل دجال الاديلا ىواب تيب هل نكرل ارباع

 0 ماقاف سب عظفناو جاهل لع برعلا تراغاث

 اء ماهل بحاص سبجب د نيوبع يئن اص, بدو «رولاورحزلاب هنوفسي
 اد )اقم لح اوهوم هدعتبب هيل | ثعبف ناطل ل! ني وش ح وتس | ث ناكواداوج

 ا !فرما فر اصف ناد رعي الشم دل له
 ن.دضو هايم اد انو لابرلا التو عشلا ماب خ غضا رسايفابف جب نكساف

 ّ- رت -

 © من
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 مسرع اهرامج مي ناكن نفاذ عنه مو نررلا فيس هوما ابد ديم يتلا ب رام

 روم اهزالوا دال و اءاهدالو اواهنوح| واتوماو اهدادجاداميارا ُن اكلم ر عع

 ناك ؤناو م نشا ارس كعب يشر ديواعم نيربز تس ال

 يرفع اعله اعاو نب او نِرلا عالص نخا بويا كنب نْوءاحء حِيد ناوماقملا بانو
 طن زنارو وو تسخن دع 20 راع اشو مو راينا ع

 هلق هنسلا رع يف وحرم ناكو وبما ج نر ثعو اهب جإرعلاب جاهيإر ا مدافل
 ىلا ]مح يئونم ءارهب يلا عجرو يناوجرالازامبف غاي ىاتنس اف ضرم هووكلالسو

 ثردلا عساديكدن هيرملاو مكين ىجدري) رش عاجلا هع وجوامع نضر ءئاصرلا
 :ةئسق هعد تجرحدسا جر يرجح مص اءر يعور ظلا نب بالكلب ا نم
 مْسب رم او مكي هيلع هازفالو أ ءامس نى يويشو اجاح مانو ٍيعنِزاو يرحا

 ةيِد اكلجاببا ىش بلع ارئارلو همك ل نيلامجلا ع رجطو لظ تاراز
 3 اسي ىانلان جابو خب امسحو نوعدر امو مسم اهلاننلا

 و رولا ساجر هديعمسا هور الشو
 اوهو]وناّعتسان( «ىربلع .ساؤسيبلا َناْر ماعلا اوعرئاولغشر لادا

 تربطم مولدات افلا ٌاوْمَموو بوعلا تعفح اه خيير م ايبااوجرحو

 ف وناخ ماو زحاو جاف له اودربو لاهجلاو لاومإلا اوببمو بولا مييلع

 رآئبو ىلا هيام ع ديزي ام ىانلا نير ابد ىلا خر أم ءنْمْدأ هوعسم

 هيوم هنردل اياز اهتم ايداشطمو عوج اناس تايو

 بايث يو صرإل ٍةهرمإٍةبف مد هلكلطم نيلا طم اينو | تس

 طز ورعب اب وكلا هوعس ناطلسلا ىلطاو ىانلا
 أسس بيتو قصفت يسد |دخبب ماعم ا ناكو وكل اجب قرضنو
 رهان رولارواناانركفزفشمو بعاصْئرلاريجو دلال ئيبايملا يو

 كس نم تمس ها [َيباضو يبلع ل زخف داعيراطمإلا تنكس ام جشمو نع
 هلاربويوصلازىسيئرلاو قب! ئرلاوبج هبلاع حو هولسإر نيب !اند
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 روج ن را زيس ناكلل فن ىضالملا نيطعيوب امك كال نالا يلا هرماذآو كالالا يف ىبا
 هنوف زعضو ار اطيل ورب فعضو مي راغ د البلا محي جرنلا ]باس قش دركاسع ب
 از سمو ىلا نحت يل محم بلص فييحل ورعلا بغرب كاسعلا ىف مول كبكوب اذه عنوهو

 اركي كيلا رارلا ناوجإب ضرر عالا تير نيني علاو كالا ئيشال موب ل فوت

 ءىسأو صم بحاص ظْو احا ون (منوإ| حصم اهرم لارا المن مم

 يلو ططماهلاناانركورفو ثوم اواو اه لام نيبنكو رسم اني منعا يجاربمال يريح لا نع
 عمم اما بن كم ةرحالا ؟د اج ىسم اخر حالا ةلبل ناو تنآو بانجو يشع تس دس

 فىّوبروصسوب !عدلو عسل ررخربالا قويت امو تاعفاماباواروبسو دس رتسع
 ةبايفو زجل ىذ دلدوافولا تسهزن دلو ماممإو هساب ضاطلاب بعلو ر رج ا بع ب
 ءاضو_ويبراو من سمع حى بجلا هليل ليو ةباسنحو نيرشعو بسس ولا
 اسس دو هكذنو نولع يلا مطور وس ناو قيس عير مابا تناك
 دالواوبك/ناكو نيل رؤيا ل سولا يعاصنيولا نيسرضنسنف) نيكس ييزان فد
 سايت نرلا ماسح يوو نيدراهصاجو م كراد لعن ماشلا لا داعالو يكن
 نلعب اضبرزموملال اداعوىس ايوَع تغب 0000000 امصوزو اييطصاورلس ات

 ماجن تامر دش ارو نوناخ هيلا تلصو اوبك مي يناكو عيلوتلا
 ليو ب اوبراو نييستن نسم ملورمال ةسس نو رديرا سامو أب لير ماو حالا
 اروههمو نيس ثالئايلاو ماقاو َديأسْخَنسي لو ةدإو نيس حيراو نيسير| شاع

 رسار اع نييصلا ]حئبزواوهو ايراح ٌءروصلاو ةرشعلان ح ءاوجاعابك ناكر
 رقاَبإ ومب هراثاو هيضولسحلا نيط هل از حال لبر حاليعرياو ميكب نال لم
 ميفوصللاطبرلاو د ييشاشلاوريننح ا ىيويرفلا مانو و ةيكبأتألا ةسردم[س
 احديزاكويكبادال ع نصب ومو لسيوم اءاها ساهل سيردماب تفدو فوتنولا قير
 همع ةَنباب مورو هابرغ طا ءوجنخاذاركو ادلو هاوي عي صمح اصرب

 نرلارطت يخازاكئرلا فيس امام وم يضع ضعت و باشيو هو تامه ىرلا بطن
 ِلزاكداكهغيِلوب ٍلمطع ئيدلا ىينوورزولا رولا اج قمن او ل صوم اي درع دوم
 » ١ بحاصتنب واخ عزو ءوكليوهدلغ عابطلاربركمحئالحلاان حبنا

 (1 _-ا
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 ريكو لح مَع كاهر نكاما تمدمباو ضرالا ع جاسم «لبح قفص داولم لإ تنسأن

 قرلا رون وكاس مهلاراش بلح اورصتتل لعالم عرتلا يبا سيمر
 قت 113 واتا دندن حر يفتس ول نيس ا كو افرايعلا هيعأ

 ديلا عرضو هيكاظدا لإ عرضو عومزهلو يزاغ نيدلا نيس دنحاركاس ةلاجو
 مدونتك )تو خرو ملا ةرسكلا ئدلادؤب رك ة ىلع ةعتو مهنيب تناووىدرعلا

 ماعلا يللا داعنم ئدل ايون يلا هسار لجو ىشرملا تقرر مع تبر سسااو ب امسيواذلا
 يهتننادكولملا لاو قشم د يفاوهويلتمل لاو هيض يل [ضعبب كبف يرسالاو ِةويُبكك
 در هنهرمجو ءامحإ هال عناكو ديما: نصح يو لارون خذ مر ] كسسصن
 رازعأ روس الن بحاصرخرتلا نيل يح ن اكو د ليل ل منم تار املا نونشم اون اكمافع
 ئ نحو [ل/رفكو شعرمو .راعلاو انهو دوسرفكر ايعدو نازنوارلاو باسو

 دارت زيرلاون ,بلازيج ملاعب سمن مل يلع ناكو يلا ن وصح اء اعيريغ و روضس
 لق ني مورلا بحاصي لا ةيرح هب ثجدر اريل ارساو نيل وح هيلعوبطو شيع

 هري غاز جن كبل دعي اسو كوب مرار كيل! ترد بسسس انز نالسر
 لاقوعامج نف رد ميلغرخم لوف ئرلارووطبو نالسر هلي وصاصرت نيرلادونن اك

 ايلرتك ونس ةنباط تابع دار امم دحالبلاو لاومالا نم هننبطح ئلسوجلم مكسر نم
 كوة نغ اميل ةما مس نسنخجا مهيلعراذيل نيلوح جرو با تيندلب ب
 ىلا ة رع هب اج ننوطع اذ هيلا هول ص د ئرلا ود ناكو رس هرزحا ناييؤنملا هل

 يعرَساارْغأءارساع اج ناكةدال مالسنال) غب عونملا عا نم هرسناكوراني د
 نكذرجن دالبلاو عالؤلائ انركامعيجو سمسا ]وبر رب)صحاملو ني لا, نم

 فيم بحاص|خذ اخ نابعإل'ئم ةءامج فو نأ بسسس مبفو هرش سس اننا أو

 لازن سا | نادجب مرتبك م جزع قسري بيا !نيئيدلا نيعيول سوم اب حاصلا

 لاو ىيكشم كرات دكولمهسادبمد هربا نيس ف او سس
 ات دان اهلس داوي زوروا نع ونايئا هولا ىناشواووشمو
 وهيلربوربلا باويايؤع ئوببكاماةوا تول ازتلاو ال سللاب محال ابن لفلان
 ئرلاربجر بالعز ثسو حال[ جدل كلان يف نادال نجكضط ديس تيب ظن:
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 اسس دوور ويؤنح الع نسل وبا ئرل رون هييمعلا كنذإع عع ايوهنطانايلا

 ركملااظفاهلاءيلارمهجربريذكلَس هيلا عجاو هفالخ اب ب اليبرازن دلو مإب صعربلت
 اسس سبر تلولتقؤ ىرازفلا مزن !معامجويئبرملا م: نر رعصل | اومسلاو

 اييرفتايو بكطنرايز انجاولتةورساو نوصح ةدعضخشو عملا الب امنيا ر وير اخ
 طازرلارود ب هول لملاالاوجج ايغاض د مااجمل اطىسولا|هئْيخُف نل و هنا انما (منم

 ناميقر الإ جيو كسصف هكر نر كيح هبا ةلضش كل نمو بلح
 يكاملا تملا يرعملا جاجا ويا ىيدبع نس سانور نب فسويد ساو يوالدنفلا يلو اهو

 لقتناو يئس اين. نكسواجاح ماشلا مزف سصصخ ادرككس ع نيف هلو يدبح تكد
 تقلعوزشاهل ل قو رجعو اطوم اب ثدعو كل امبهزب اهب سردو ٌمنطْْس او قشمد يل

 ٠ ةنسلءالبصعتلاريرش انتم اولح ةدكاتملا نص اضن اكو ةرييسي ثيواحا نع
 مويلاو ناكا ول نغم وكت اماركب حاص بلدا يؤ فيلل انرطموسقنل ابرك
 حجباوصا دعيوالجا ىوالزيولا حرض قيسمد ئم جيرملا ل انقل وا نابعس نزمسواسلا

 نحيو لالا ع ةوف كلى يل كر دعم خس نا يمل لانخربائررلا يح هانا
 سو تايد نأ اتمنا تسبب مي ندا

 انفي

 ل 3 202710 يس

 هاله ,وريرب أ ريرعقلاانناماناتا هاننناوتاماروم|انرادرْبطُْس ه ه.ه

 ٠ه "ه سصويير ماير ذا تن هأن ون اخر وسإبع نابلصو تانارتوو هه

 3 ٠ يف إل تيربشللاور هاف نككو هاشدلارضبب تف ايوالزنتاعّشو و .

5700000 20 

 ايبا بيرت سما ب ]حنمحدبفو مينغ دنرييخعلا بابا المحل او بكا املا

 لهضابل انف ةليللا كلت مانا رباعصا غمس هارومل اح عرش ميِد روَعْس طالب هيلعو

 هيام نيوعترإلاويدارلا ة سل نيلبانتسمررسيلع ندع تاثح يف لاق كبسا
 يللا جراف اوجرالازاههم بانتسام هوكي ضم سانلإ, جيل مداطارظن حرخ ضو
 :: تاررشع نجابون اطبهل تبفنو ةمطعةلزلز دادغم تزلزل يذ عوف دادنب
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 ومما 0

 انفي 0-5

 مو 0

 ةرشبدورخيو هب رضنسي قسم داع غرعلا ويليه الدوملا بحاص ياخد لا نيبس بايدي
 يحل ثعبورعح ةزييجل زف سياف ضلا نير شكيف نيل اهيسراضاكودل لل ؤينو خرفلاوإ
 تاوويرملاانبلو كيلا ترج اناذت جالسل الجي سيئدالبكرناراوطط ردح نصحت دقي
 اهريغو ىشمو جيرملا نزئاورصأ اس اسسرل بباناهي يل لو فى شمد يلو ةيزنلا ائيلع

 ين | مهلعانل نصنملا تناك! كلضلحا او هب ئازما ليلا لش مهن امان ا تيبسحاناف
 كمان هل ويب ملءاوسل إيل !شعبو ئرلا نيس ءلطنم يدالب ىلا راو وشم يل ظدا اع
 ااوكريببرعو بيلا قشمد تلسالاورينلحر نام ةقاط هباكا بلو ص ميؤ ءلز انقرشلا

 كولا طوف لزم هكاونلا نار ناكو موم اق ل جرم ايرعلل | ونسحو ىاين اب هئيطعا
 جهه قاضالو نوم ابل ارضيسورئيكو لخ مهتس تامو مؤ اوجا تلحاوإ وبك سس[ نساولكاف
 لاجرلا مالي ىسانلا عننجاو ملاوجار زعل اومإلابت اقرمصلا اورخأ احل قشسو
 | اناوعزتو اوكبو موسور د اهرلا ونحو نافع ىعماورثو نايبصلاو اّسلاو
 رش اهلاوي عصاذدب نوزن ب يحل يوفر ييكسيبسف جيرتلا مناك مل هدا
 . قلعو ئيبيطد هيرب ٌءلمحو|بيلص هقفنع ةيّولعو هرامح كرف قسد يلع مازن
 رجشو ىلاحرلاورلاهخلو بنككاو نابلصلاو ليجان إلا ديرب نيبوجوابيلص عرامجق نع غب

 فرعوردىسيستلا | سسسف اذر مايا طم نسالادحا هيجي تملا ض لوي
 اولمحو مالسال اوراعو نولل اوإتفساوباونإلا نول ملا جم وويل اخت اهناهملا

 شد ثارحا نيد اورضنو هلثم مالس الو ةرطه اهلل يربو اوي ناكو دحاو ل جر ةلج
 خيرا زب اف نؤهابلا ل جو عامصل سوو هسار نإباه هب ضو ؤنملا )وا وهوى سيسملا

 مهنيا مايل! هوعتئوطننل ب هلال اء نابلسلا نر هاو فلا شع مهساولتقو
 ىاينأرم) نرلا نيم م نوبل طي غعرتفلا ثجدورا م) قير اولحر فو اوبس د ليبلا
 [يطمقنو وشم ديل وعر |ول انه هسا غم انهو يزعل طراز لاهب ترو ان لانم
 ري ظاوسدور اج ااوعلفو ةربرلاو فايننلااونرها هاون ايوا ههنخان يتجازئالف
 رئارو امم تح مهرب) يف تبوس ايدابب ىقشم داؤب كح ان ينل نيس يارخ مد

 هدالبي لاير اعْئِرلا نيس د اعو نوعا طراسملل مار) يف ئشم ديه عضورُو ناكو دوب
 هاما او هباصصلا تسول اربيل عييناذ لاني بحؤيزر ارونل ازا سس نر
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 عمس ناس رح طز معل ارزع ةنيزفر هو بحب ذناودراو نيك الث ةدسرلو

 رنيم افييعاملاصزابو يرحل دعس يلع هنفقتو ناقل قو ريثكلا كيرلا
 دي ابد ااارك يب ارنذعنّمدو خرعملا ىذ ب ونور يك لخ هب عم ىلسلا

 بايث هيلعو منومرهد مانا + هني يلابجلا سار رعوب سس اذ عرالا

 5 تقوس تيلسو عبب تزخاف ذيج اووي حاجا ايغيرهو اًضيبرن أيعو ضيب

 كلق نم نب ايل ايو غرم بسم يلع تع ل انف ىل امن .س١نم ل اممل

 داتا: الناملات دكا انادكونا انكر انايل لاتف هتازخاو نازفلا نإذ
 ييشاهربغو يهتاارمع أبا عمس ترهبسن او ثفصو جول! نباص اف هساربع

 د ارجيرجلا لن نوب امسمحو نوجيرالا ومثل اثل ا ةئسلا|
 ٠ رىلاعورمعب وت ظءاولا يوبرعل !ناكورسجلا عطذ د ارغب دومسم ةنحسنا لاه

 نيزامإلا كلم حزح وشم ولع خيرمل اكلي والا عسريفو ئبناجل ننايرساد

 سنسقلاو نقع راهيزتكوف اكان طع ا
 زن اهتيوكرفاعر ارش ناكو كالا يف لام ا وفرفد اكع ل !اوواعو توم ا ةالصاولصو
 نيني بم ااوبرهواهريخباوروو قشمد نوربرب ميالوربظبرلو راسب د ذلا

 ٠ رمي نيرلاريج د ٌقثمر ىحاصن اكو اهؤمرحاو نابثالاو لالة ل اوعو مهريإ 15

 لوالا عير واس تيسلارعوي ناكال ربا نيدلا نيعسرومالا برو نيككصل يدوب
 زعخإلا ناريم ا ع قْسمد با يعد دب برضذف ناملالا كل موالا قشم د هارحشنر ل

 هنياماواكلنفوإجار فلا نينيجيراث فلاي م وف لاتف عددغ ل اوولسخاو
 ١ ناربملاو نامالا كلم لزتترلبل |هءاومرت من اليف ىراغ ىلا ةرشعو )جار ىلا
 20 كك سيد ورد ساو حاس اكلم دزنو ]جار كلان يئالثو صراف ىلا: لسفر ضحإلا

 حيع هلاحاودوتكلا زنو جار فل نيرثعو راف ىلا ةّسسؤ يل اهللا فشلا

 8 هر خو اور زي! رفاصحا خ نولسم ادهزنحاول حار ىلا ةبإم ب يبل ا برشنلا
 '2اولباقفناسرم اىوس ل هار ىلازُب ام غربا ئرلار يدعو قب! نيرلا يعم مهيلا

 هركاتويراردبصلا | موس قييب ان نمونع نإ ا نمل تق اريرش الأ نق لو ))مويلا

 25 ئرلاؤيمزاوو جاوب !مماولزنورلبلااونيباضو ا! منواليل ءلاتقلاز اكو هعصومج
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 4 اهادن ات كود
 : ه اوكيزلا ةوفاوزا «اوكماذازساوكام» 22ه
 . م دكرد مربح ْئجمه تلتناابحاللعامه 0 م
 . ه ك ديوفصلالويزب هلبوافجلافونذاع . .

 . . اوكئهام طعس ايرح هاون امولازنساوكه .7 ٠

 ١ كاركلام دال دهان مناط د.
 رضاع لوالي ير يو مب ا مسسخو نوعدرالاو ميال مرسل
 بابرنم ةلجد يطاشيإع بل ابابب اهانب ٍيلارارلإ نكن ازولا نيويبحني
 ةيويإم|تعفوو يقصسلا ةيراجاشعنم هوس نإ اعرم لأ نلايهو عرالا
 ماناويرلااهركدف هزاسنحو نيعبسز نيف هسا همجر يدجيلا [ّتلسو هلباتح ا

 انالرفكو عايرازصحر وب نيرلارؤي يد اسس ذو هب فتن مويل ايدو [يف
 قيبلاب يزل ةييرب سك موعيلع ني مومل اربع فو نس | !سص ووو بلح دال, نم
 !انإلن لاو يراصنلاو ووبربل|ضحاو ةبعرللض رعتبرلو هل ان ام مج نملتنقو
 ماعناسخحادجنا وعزت نأ مالسالا ةلمواعالا ىانلارف)إ/لن | فرسأيربم ا

 ارو نا ويب ثالث نيث كربخا اناو ئرملاتضنن ارفو كتير نيربلب
 برخاو يرخارابب يقابل اونو ةنهباط م ساف كاقر بنص نا اماو يرخارارب
 فر م هنابالو عيب كاد غمو يهل داو دجاماهم درو حبلاو سسياذكلا
 هيلع عش امبيم ةزللاو هيلا لوددل !ب سائل | ساو هنو هسنكو لاملا نيب
 ماقا ايشرخرب )لاما عمون وبال ءناسنلا سلو ةريسلا ننح ىصقو مالم
 كر نم بيو ةلساكلا ةدس بسلا عميعرشمل !هجولاراع هورح او مالسإلا امم
 لص لاكو هلازاوالا ار كس عرب لرومالا ب درشيو هول اذ مارارثالمةالملا
 فرصِلْبِإبو عدلا ]مريس ازفلا ساس موب كطرزنبو ىلا تاولمعلاىدانلإ|
 هيلا اولامورب نا بحاف رسل حولا علا ميو ىبذح او نيش الا وصو
 يلع سإ)موبلارزيراوز اهقسانلإب عو_]تسص ممزنت ضالافما هيض هناام
 رولاريوبا يح اهقرص نيدامحٍز لعب ناوعد ينزف بوو قطا غم لفل مو
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 مسند بور رش اب ااا دوج ناكو ىرلا محى ادع ردالا أيسصتص ميدو كاد

 ربدرفو هركاو دارج مردف ,طص|قئح ود لاز امزم دوحس:نا]ب) لا يلتف ناكو

 ىذؤو ناعم اطدنم | ايو س أبعالا اورعانل بام دوعسملار الل امد ابن او

 ةلحد يف هنهيب يرو هول ةءامج هيلع بشريرارلازيزهد غراصالم عهتلا
 : ىصملا مالا ماصلا اسابع كلل اولاداوكيو وجت ماوعل ار اننفرارلارهالظوملا هسارو
 اوكناهلزعب معو خلان صو يلالبلاانيلع ىلونو اضف ريدك كيرا امييولا
 مسقرئرت ناطل د اراد لباس ىزلا ربما ل مانا وطيشلا ةرربورب نال فو
 دهب زب يلح نبسادنم ود سس مد نزولا مركم تاندصل ربك ن اكو
 يالا انالعلا ةلبلرلورهارلاروضسوو | ثا يسؤس حلا رتل ادهكنب ساربع نب
 ريزتث رحل عبو دازنلا ضو ةياعنراو نين يرارنسنابعش نم نيرشعلاو
 ميلعذو:نمزيئس وعر دملاِ ىانلابءاونازفلا ٍئاضكُئنصو ب دام | رخو

 كيبرح ا اعسو يزيكلان بلاوبااننجئيرج م,نسنوصحبال ذل الا
 بيل ظفايراف ع مسار سصص او .: خيشس9 يل وب انهي دج عركذ و

 ءر تجرح هؤإظذاو ننس ازكلار هاذ اكو رنسربك نم ناذ)نسحا الو
 طلاع صو نابع نيردع عسان نبش إلا موي هن اذو نناكو ص اوخماو ماوعلل

 قاوسا تقلء ويسر رنه هاو رم]وبقر تع لان ل و) ناكاهلم تيارام
 اكو نوصجيالن لذ ومسور وعم ىاورجدزع ل شحْز صا ٌوكو لم دو ءارخب

 رعاشلا روم اجاوب سزيفخلا بيس فون [هفوإ) تسسصص اافامإس
 هر حش نيوروجينيرلا رون لوو كير عدبو يره ب داملاركذ لضانلا

 0 ء. مييأودتاشرتليلااو تمد هاصسيلاعلابخ فيطبالهاه
 ه "هدب ذاوكيزنع ندافع اكههتبو رتل ضال الم . .٠ ١

 , 2" براد قش! شاب ضف ءانرجووفلرانزب بدلا ةدوو ٠»
 0 ههبلافتساتنا عاربإوله هقركيبلامويركت مداه 6
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 صيلهرذ يطولا هبابضيو هازحاراوس مل ورلا نيسو نيدلا جالص بّمِليو ناسلاا نا
 هرهإلا» اهؤربعج ةملق ئم] سنن |يكنزل ل ماعلىشعبنب مداقل نأ !بسحبنسو
 هيلع فبئف ل عداءا(رمو ضار هنأ هتان قشسو ىلإ ]سوو هبلط نم ميحأص فحل

 ةلثم مم |وباولثمو هل يرش ا لتنف [سوملا يل را ]رود هب ثحْبم بلحم هب بعدو
 ةعودومرال نم اهب ناكئمزسار يك لد ام اعرلا باص نيكو نأ سحر نسو
 (ريدني ىىلدلا هرلع نغسباورلبل !لخرد أ هوباجأف هيد مويل| ل صب هيج ايرد
 نيكصسوح بوز مواسي ميلارانص بلع صو ندلاروبرتفل لبو نإ ام
 نرلار يربو ترتعتساو م] اوم] مهو نيرالأ ماهي ل اكسل نسم رلا رونالدو
 يانرلار ع جايه و اور يت وفا عسا تزور
 خيرفلإيررذعاو هب عاجلا ة يؤ لادم هؤحا ارز صوم ا نيرلا نييمئلل هام يزاغ
 دعاوإكوم نوكيو ةربزهل جاهنمجب نأ يبءاققت )و ءل ل هس هند ولع اذوح
 لوو هارفلائرلارود عفو صوم اى ءزررلا فيس عوف ىمراد نر امهسيحامس
 نيبض)'لبفو ل حزن هيرعالف ئرل| رود هر دم )و ليلا عاين امروبا

 0 ل 1 نا ويس
 ١ نام فطحامءددإو يس ناك تنكأ يزرع ىلإ يل كس يرلا اسيخا|ب
 هركي امم ناطلزعاو يضا ع تزعم ادارصت) نيو ىانلاديرانلفاتلم
 . يكيز ههرت تنتاربكالنيدلا نيس ناكواوفضاو نير دون بلقب الم
 جرب هس نيرسك نيريئفل رمس فو ميو تسمم هب قالمّيبادو
 بو نيو دعم ادالب لا ىسلزر الائسزهاس راشد ال[ يسرنا لوبا
 كرولا عمو يل زخلا رماح يف اولع هقفتو دارغب مفرش راصح الا يساقوراهبلا
 مركب هنافوتناكو رجعو ىربرعتلا بيظفل ع بدالأ| فو بكا فنصو

 ةانصتملا ياكل هعرضنلا عماجب يونزخلا هبط طصو م ارشاع تبسلا
 عمو زم َةرصوب بح نيرو ئب هدد ار يه باج يلا نددو نابعالاو ىسرلا|
 عحأو قش اح اص ناكوارركالخ هرارهنلا نب تبادر ظدانياويئيزل رج يد]ط
 يّتنا ءيلع تا ورببكلا بلع تادف صصص دوج دع هسا كري دج
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 هالدانل تاك مو اهيع يتغت عاظمال لوب كلمالا ارش نع وب اريما يهب ناكماه رو

 اورنئزاطل لاب اهم الناكيدو ؟عبدككل ال تيه انس البلا تبدو يلا ةجاح

 ىلع نعي نأكم لاومالا يلع مزعيوءالبل|ر طبخ هب انع مل تناكو مهول ظوهيعرل |ولع

عم ثيرحلا نم نكي اكل وسر و اجاذاو عاب :ئءاسوكولملارابخا
 ه١ ءنعرلا مرح 

 . اهزعاف نب ؤيلط م ةنس ندع تما اف كت انح هباوعصا ضجب ع دوأو دالبل راهخإبربخي
 3 اونإل فريد اكو ةمظح ةعلق ينو حئارعك ةعلت ءالوو فحل لصب كلشم لاو بين
 ثرحودحاو مضوم يل اومالا تناكاز) لومي رحاو ناكم ٌةباهيلميب و دالبلاو عالما

 اًيييموسإعم ةقرغتم كن أياذاو تهذو اهب متنامارخا عضو 2 اناو ثداح

 هركو عطقو هينيع هلق ةماك يع هولا ضعب نأ خلد |بيعيم نأكو [ذعب ىل| تجرو
 مابررلا ب )ساهي بعج ةعلق ل زاندكن ايان كي داع او ءالولا فاقت

 اهيلتاتنف ءانركة رو فل ءنمزطلام اساراماطبعا ء ا كلغ, ناكو لتتم د اوال نب
 عياسأثالئلا ةليل تناكالد ؟رغتف الا ييرملو ون اضو تاننينججملا [بلع بضروئكز
 يحى انا دلو | يخي رغم ناو مما رنج م ءلشنق ىلع ]ومن ا رزحالا_ يب ئمرشع

 سالب اوديو ةعلتلا ىلا |ويرعو هشازف يب عوح ةليللا عزه غب ناكالم عامج
 : هكم|ءاوهسب ساره اقف عوربخ اذ رعزطحاف ممم ةانيج دقانإ نيدلا ب الس اويرع
 لاا ةنيزنسوت مولا حوب زم عورجوف هيلع هباعص ل خد وحصن وهلم هوملع
 اعن |ةسملتتتس دعب داوم اصدر أوك يم احلل ةطنمويزاص فو أب عونضرم
 باز يرلا بظف د وروم ىولو >ويخو ب -زاعو دور وم شالشل او دالوا همم كن اك

 هبّسلراريمومم|ميسارخارإو يكرل ن أكو د لادزد »وح بلو نول يسئزلغ
 تامارجاساءل ناكدوو نيلار نو هبضع ضن | بع هل ىيلو ىلا صن
 اهبواصوم ا ا يزاراسو »يروم نيرلا يطتتل بّسعلاو علب بضع شيفناو
 وهازهو صوم اخ مير حالا تزن يحاماب] بلع سما ل جوكي بع نيمل ني
 اقام هبيامعمنإيرل يزاخ نيدلا فيس ن | هوم ان اوتض بيف تياروروهثملا
 كك ناكو هج نيرلا نيز هيلا لسراداهإباواطعارنف هوبا ناكو دو رزعبشج نأ
 دوبي رارقاماواهلخد م ايش ء هنت اج الهم ياهل ل صوم ا ناميلادهبعدتم

 © م
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 ىرلاما جوبا يسسس صو عاعالثراثأ انزرع نوكينا واحلام لاقو هس !نيدلرصانلا نريحا

 ناوجرإلا فى اانا جو )حصن نذر ذاب ضراي نايزتلارسجقيراوب
 ىو دنسلا كلت خاف تنكو سامر يرجال ةريمحن نيلاماظيرينولا جو
 قيواسوبادل داعرفواعضاوس لوب رط ديري زولاكرا تنكو لافطالاو هجيرلا

 نبدومع نير مايل عامٍ ون اصح فو ساء مصري دج ناهد وا هد
 هوباناكك د ادب عوبشلا هجن و ملا فوصلارعس يبرز ناكريلا لإ بسو د
 كيبل م مو بالو ىض نمي ناهوبلاوبا اهجرلواو دارجدزطؤنس ار وباسين لها رجا
 عفط وربكل ام هبف قننر مرموصلا بهزميلم مطير رع ل سسريجو الا يداج يؤ وتو هاورر
 ديالا فزت اينو [تسم عي يهمل ادارط عسي طررلا ئابتمو ةلورلا فإيزا

 تبني إفدومسوإع مجوزلا وهو عود وعس واج امش اعاجيس ناكن ا عسر د !بحاصيإ و اه و

 سطل هال ماغأو هل وح هنع عير ءاش وايل ءاخا حوعسوبحاا اتقن اش هل
 فعشن ءءاصؤرفث اف مهسب .امزف برا.ل نعم بكر رضنف | هناهنادو ببسو دوعسم
 هرر_صشرعاشلا ىزنلا نب لاف تامف مدلاسبجؤع بيبطلار ذهررفو

 1 ٠ عيصتةناكماهيداشم كت ه كللصارترزمهفلانورشعم

 نيرلادامع كباتا هّسلو رتل ارفطملاوباونغنستقا بيكر يون ميو ]سمت

 تو رصبلادكس حج يطعا)نذو عملا واطساو عِطْماف ةراس جور دع تسزرتمللا

 ةريرك الب هخفو مايل !ىحلاعب ماقف ناطل لا اهب اءالو حرك دال يكريإفت

 . و بلحرخاو ةارئلاربعو اهرعو هيحرل اهراس ور عني تبزجو إبرا 20

 ةيامسخو نيرثعو ةنحبرا هس ةياراد خفف ىرشلا هل ادأعو كبلعنورممبو
 سلايل دارؤ يلا راسو َيامنجو نيرشعو عبسز نسف ىوسورتحلا خذو
 نينالثو مران زف انرك ا يرجو ةياسمخو تيثالت نمو هارؤد نموب جرو

 ةيراوكملا] ةيحاملا نب وأدام قشموصحو ف امننلا ن اههنف نبا نيروزر هر خا
 كاجو ناريو نرحل مبريطوادرلاةخقواهباوريزناف عدقدازكاداستمدالف +
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 نب ىىلل باو ىامحلارهداطابا عيس ايرح المان نثرذ قرطلإب تامداجاح ةسسلا هزم
 م يب تش ركع نب ظاحلا عويس نبومدو مترغو ينافكال ئيدمساباو ينيزاوم ا

 ديلا ءا يدلل قزتحا بنو خيب اممسخو نو رالآ و هب دا ا ةنسلا
 دوعسم نب نو اخ بام. ململلا كلن هيذ قمل ناكو هنوعلا بابي هنالففلرارب
 , قلل جرةمرقنلا قرتحاف يجن ارط اب تفلغم ةعم اهربب تزغا ةيراج نا بسو
 .نبلدل زرضو ربك ءاهق هيذ قزنحاو لا ءل يريرفو جصاؤ ىؤناجوليبلا يف هنم
 رييعس نب يجياقولا يع هفيلقل خا سس وشو ىييسبحم ا قلطاو هيكل
 مري نإ ل خرسلو اد, فس ياء ءاضفل الو هناسليطو | دوس ةنعله موج اب فرعبو
 ذعاو ىاملاردادورلظلا باوب اختو منيو غعو سادلا اظل رك و ناسلبطلا ضر

 ,.اهزلاواءافررحانلا لتعلانوس |ةبع بتكوةيرسلاااساو قوفح ا ]باو ايرل
 ١ © ريع أيهيش بنكو عراوشلاو مارجلاو رجاسم اذ
 ٠ 0 مرحملا كورت ه يعطلا :بزهاب . 0

 وم

 ٠ اظنلاو عن العيو ه ٠ ماحب 1# 8

  5 5هضصضفم ا هناورب .٠ ل !ليكوو 8

 : يدعوا ُنِحرَن ه باص ىلا .٠ +158

 ٠ ٠ يدعرتؤول وع ه م امال يتتلاعراو . 5
 لشاب ها ةبهر ى انلإ ع مدح اني لاطنسس او ابوبنكئيرريرلو هيلعزخم هذيل لبو
 لاولإؤسعرم قربرش ةنح يس انلا عفوت اووسعاملاط ناكو البلا دوحس لح كود ارؤب هووعس ناكل لا ظد بحر و را مضو يصون ف دنس كك
 تنام[ يفور بعج ملت لعكر كبانا نق[ نوإ كصخ ار ا ييضانلاا سنو
 ادا ماجر يرابحلا نبا نا بكد ارخبب بيارصلاو سوكملا بلطب منو ءنسلخ ا
 اركز نعجاو برطملاوكا يلجأ سانل انس ذوهاما الع لس برطل ةلببإي بنت تاانناطلس اي لان وظل س نيل يع يرجي ركود عون ندنع ناطل نأ زعو
 امسإلابرلبلايدؤنو اعرلاب ةسصلا تعمرراو نشر عييراشام كيلع سا عناال
 ,. يهاب عاولال ليحكم زف عراوش وراح اذ[ بضنو جالا هب شكو
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 هلجبويولطسال منفلا يا نيكل ئديدا ةره ىف نأ صح يجد بما اي تافر تاكو
 الاودا |مهم]صحو نابهسلطلاو كلمل اتم و تن اوطسإلا عي هنمرديرتل اكعيربل 1

 برم هنأ ورو لفامروب ةسلا نه غي فوتو رعش هاورشرو تملا مايا يف ةملع
 . رس كح لا ائث ريجرظتيوهو نالوطصا ءعريبر ىيظ مر

 . ه سدغباو ىيتلايوظيب ءهنالاب سيشلاا مت ء ه
 :  ىلاكرولاكقرشلا ىلا امتى شلا نإ نلف ا ٠
 لمهن بيبط موس ناكوركسعلال بولا عقوفرفسيف رشرن لا حعرتح ىاوطصإا را يورو

 « رح عش ياوطسالا شلالات خشلاويا بيبطلا ةينكو تام بطنك
 .٠ « داضتناو ةلمسو ه نيربوزملا فا ملا ابار ©

 3 ٠ داري لا ميرمرد . اًحعابركسملا مبهنن إلف ه "2

 عامر خبامسحت نوحي الا ديلا ةنسلا كره يت هنانو كناكو

 كدارجإ كيل اجا نييحس و بانل نيرهع نما يف ود [بفو مد اخ ارطت سائلإب
 يلعوؤللا عسو ةباجبراو ئئْن ثالث تسرلو اشنملاورلومل او !مصالصالا
 ناكو هْيررملاو ةكيساور جر دعينا خفلكتلل اجرطم نلسلا مف يرط
 رار سس انو هيلع ئئاو وبس اب يريح عركد و ديرشلا ارحل ذب موجب
 حسريف فنه نإببصا ديري جرد جن ناكو هفيطل ساو هل هئالخأ
 نب مداكار ورم! صحح م يدر اهب نندُد نرسم ! ىلا ل جو رنواببس لوالا
 قلولالو نيل ارا بلدو ضيبأ نيو ءوعسس مداد نح وبا هساربع
 معو روكارثكاو قوسلارسو ماهل و ناطل لارا درعو :ةسخ الر اذيث
 بانك رشح لع سس اقورانيد ىلا ئويسن اور سل اركسي لع

 ةارسا ميالجراوربجب ن| ئيحالملا عسروربم همئاسلُس اًيباراملاقنوتئلا

 ينبو .زركرقو يركع ةحلةناطللا هارد رزيجاوم ار بيب عيو ةنيفس
 فو تاكوهينجزفدو ماكل طايرب نرجو َءلج د عطأش يلع د ادخبب اطياير هسفنل
 قرا ءزعما مامنوبا دشن صا ني لملك [يد وإ] ككسصخ كالا انوه بدي
 العزماحخلص ةقث ايد ناكو ثيرح ا عمسو لإ نىدحو اي ايل دازفلا | فر رصلا
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 راولازطتما نو خاب اوناكو ىلا وحس وعز عر عيارجلا باوبا سانلا قل خد جالسلاو اربانلا سبل
 نب لك ينوراقرلو نيرابعركسلا| كيري ظفو انملاسانلا تيرسلو ناناخللو نئاكرلا تفلغاف
 ّمماف لاما طال هر ار نمْن ال يلا جرم ّعامج هعموردوعس ناطللامع

 [ينو ل تصف ىاناوكسن بردلا بابو ءاوبلشم ااا اسي متم
 5 ٌررامينلا قو از نسل للا برم اسمر دلو #مظنن ومس ن اطلس عمل

 مزعل رصد ن اكو تعلا ماجر وصمم | مساح ف سلجب ظل او به زمماو مخلل اب اًيراع ناكو

 نكضالو ايفنحزكوإ ير هسا نكنالوابجن اش نكلونيوريانم الع يرعشا) نفل ١
 نوكريب هفاشلا باهصا لم تيار ام لب او اوس نكيإلو ايل بنحنكو ايلزتسم
 برشا دار بسس أد يروشسالا مادو ديالا جدمو عرفلا نوعي لصالا

 0 دوحسم ناط طل اضحو مجلس أ هلرسبل بسنل طا لغملاو لهب

 كميرش ال نحلل قارمسا يما ظنا ه هنسرربؤع اوبنكرف اوناكو لابو هظعوت

 ضرال ف ملسبل لؤؤب انه سس و يرش إل هزي ناطللايروباينلا

 يب مسالا جول ف )اكو مناوي الا ملك يروش الس اوعي مدد مالك

 اي ماكو اضبا ظبب يودزخلا ناوي |ناكو يروشإل به ذنب »و طاررب ظحب

 داروبؤ يرْجِيفلانؤلا بسن اطلساب يرن خلا دل لاف ناطللا يلعلخرب

 مرشد ربل نم دجارخا باوصلا وزر رم مرر ذو ينبارطسالا ةيفلاوبا امرل او
 ةيباينلا عرس ومركرن ىنييارغس ا. تاهن ناشير ورخام هجارهان ناطللا

 اينو هركرنسو اهب يفوس ةب امو عيراو شح يف | دوباسيئب ماخاث علب ىلا

 بنزل] كويلو ةديطع ةلزِلَر ضضرالا تازلزو لاوس ٍنارمهيلا دوعسس جو
 ةيامجو نونالثلاو نئسانلا ةلسلا مايا ةرشع مادو اهب! دارخيب
 "لالا اعلا لماكزب نحر رح نون [رببر )صحن مدا ظن سانلاب جاسو

 يرو ىكأر ٌعاهركُد تاعطتقم 0 أن ميم ناكو اغلا ناب فووبو
 م و ءزربصخسو ا لا هع ابالوزه

 5 نيف وتعال ايكاط اع .

 . هي ئرارادوس اقع ه عوزنإلا ىيلاوركتو مون ه 5.
111 

25 



 تل مم

 انزل مم

29 

 ةدأوو تاكو ى ذولا نيبييلع جيرملا يلمس | نحلسلَمل اولع لا اميمالسالا ف ثري نصوم

 باسرف دروسا دالبو :ةنسزيباثو نيشان ع ةدعنلا ىذ نيرثعر م اسانالثلا هليل
 اريل ارباقت دارخب ما نيس ةريذلا نهد الرش ريم رع اررسلا مان يف برح
 اوعجر إف دئمولا كلوشو ا ناررمؤمل اب عراوخم ا لت لع اور دبش موف ميم نا بوه
 نيرهاط نيرهب ب ةز ناكب يطا بسسسسم اذ غربذم ا له ىف ثوم ا مكردأ

 يفت نو | تسحم ٍعوروعبلاب ييدقر ملا عسل صا !لؤنيوارع
 هرلاوإتيإ وارسل مم ار معو باى وو اط نيا عن هه اربع يريح نب هسا ةبه

 اًيراعناكو نب اهيراو نيتي يش! ءننو اهيمساةرهراوم ام ماقام قشمديلا
 صرح ا ف ريو ثيرح ا ساوو تك لخ هيلع نازنلا مو ةوالملانحالص اذ

 ىف اهلل ىكدو اظننملا طيكرجركذ ام غروص ارم ماع قط يصحو سي داردلا بايب نفدو
 ىبيت نب ىايدلا راو هارإ عميس شس د ماج مام 1 ناكريو اهب حصص ايدكس
 دحام امون نوبسي نإبيصلا بدوي ناكو هس أ لع عيسللنإزهلا ل ورد ن اهو همر ل يذو

 مجيحص نارتلإب توصل ان حضن نأكو كنت ىشم د باج مامالبصتتا ايف
 رظنرانلا جايفو ةيامسخو نوث الل او ةىباسلا ةنسلاداننعلا
 ىف ذرلو يرتبملائب ببطئ ضفلاويإ دصإ نب هدداررع نرمي ف ضو مداقل

 رزعردنبو تاياورلاب نازفلا | فو كده ل عسو ةيامحيراو نيعبر)و عسل سول
 درسو ولا مأسوروصنلا ماجي ري اظحلا هيل تجرم قاسسارلا نحلا ب !يئاعلا

 ماب يزف نم دولو اا دامج كب فو احا صالدر ناكو تنسب ضو اديني موصلا
 هلبانحلا نامت رعد سراونلا نب اولا ىلإ دال عرسسح سر رع عيسح نءرمأ "كد

 عولزي موا نال يو ماعلا تفتليرلو كرر تقم اماما ماش نوككء وعلم

 اكو ميرو اقولا ابارم)ع جوا جإطو نومام اني ىإئضلاابأو يرده لان نسف ابا
 وعسل امرت نو ءباهسمضو نوت الثلاو هنم احلا ةنسل | ةنش
 مركااوبا أكو نيرابحلا د اسورمكو ى املاروديف رباح لوننض الايسر ف دادعم

 لج يالول ايل اريعاذ بيحنل ايبا طاير ْث دعتو هس قلجو هسنن زع دق ىلاولا
 ارامي تاناخ ان وسنكبو ى انلالع دومحاو نواب الإ ع انويع مل نورايصلا
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 5 . ه تقرلاوجزل امئيرضام © ةيراضرسالئترنامرل 3 3

 ايراوئبيربلا ةاضنلايننارتمربروضملا حام هيلعفصو بجر قاثاجيرالا مويدنافو تناز
 ساركل ميهصوحو تامو يباح[ شرب أسف هيبارّرع نفرذ برح بايو إنسيلإ] مو ةلورلا
 قيركبن اواو نيو كالثن عن اموري يق ندرلا نمل ارب ناكو لعرب ئنرل
 : هفرصويءاوم#و تازاجادلتناكو اريك فلخ عسر ونرحم هنعمتنا مظعابنوملف نبذ

 ئارملابؤنجب نب نسون بوبا نبذسوي يون نو ل كسصق كلادعو :رمزو
 جباشلا عمسو يزاريشلا ناعس اياع هفتنو اعبر اون اردد ارب مزمرورمل زن

 هيلا منفاه ظعوو ب سو تس :نسيز دارؤب مد تالءاعملا جب عاشت ورمل داعو
 يلا ورح اتسل !ني نا فن ام كيد نمرملكا يار منا ين اههرخه لامن هاذ اذ امنسلا نب
 0 الو هاره يت ئيبرن ,رحب هر دو تناكوو انركذ دقو سختتد مورلا

 ” لاو نكح احلا نحل أذن ارصاناحاسز ايورعرغم يربم ان باو ببطقل

 شوا هاذخا در فاكن مرج نيب ةمظع :نعقو تناوسروملا و ب أ مسج و
 لا كك مص راسل وال بحل كل د> 2 ناراومل او هكالعلا سلمان اغلاب

 ةورلاٍو وصل اريعسوب | دوه ني عنبر ئرص| ينو دو مداكلرمطسانلاب جطيو

 15 رس اترك موي زوريئللا كتيرملا عموري اهبراو نيجبراو مشن نوكل يد يف دلو

 عسر وعملا عاجادح يرورلا ني لل يف عجرجاير ريع عجبا موي نذ دو ناعم
 تسل أذ ' بشي اكلاقو ُياعحلارعسوباييولترّمو يو ]ملا ى ب |! ضأملا
 هثيب ار لاق لضفلاار انام فاعسلائيلا ت فن رو للؤ هل ناك با يددا ]و بدج
 كندا ياو تك َمْف كْمَح لاف ك ب هدد) لهم ام هل تلم: نسح باش هيلعو مالم ُخ

 5 و وم ٠ يح
 0 5 جويس حسو مي اهيراوويضحو عير سمي اصير غرق شم درلو يدر حلا م شلا

 هيدأ لوبا يار صصص 5 بكلا | ويبيا/ الد ناز ني كر مي

 نع امبيلع وجو عرماو هيهردص جلبها كمن نطور مرتو ضم وعي هو ماما ع يريلع

 داماك توب اورلاراشنناواذبلا لولي مسا با شبل امنت صال ني مركب ىف مانملا ارح

 :: حجيلم س لصد ماماو هال عاتا هبصْرَتْل مست ام يمهل سا هسا وسد
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 ىردجمإربعمس برح بايب نف دول اوسْيف هتافو تناكو سانلا نع ةلزعل ا عادوبص توكسلا

 ا رايدج ئه وانك هر انيرضعجاباو بيظفلاو ياجرلا باو نفل اباد
 كاد يرجءنع هاورو ببظشل نع بينا رادار اور نيو ىرنلل/ن لا جاتانهيش سو
 انكار رجب كوبا قد اس شويري او نؤيس و يرج ىكدو هانوكذزفو

 داري وزع ديره ايرل رهاط نأ إب اهباركيوي) ردو ناسيا يعاقب نعد يراضمالا
 قلل ازهر مكابس يلماولنذ !لونفب علودبزعمانلاس اذا انكييدجإ اهو ابا شنو
 ناكزاهنالعرلو بييجخي نارحا/قيبتبا/ ةياور و كاذ لعب ناك دا كلامى نامل

 لباسا لوب هرلومزع ساذا عب الا ناكو هومرةسا اوببكن اكناو عورمتساارعغس
 50 رح طش ر شنب يراشنإ)ن اكو كنا ىلع بما

 ه ..  ىهزيونعطتسااو لايونس ه ةُيالْش ججتا/ناناسا ظذح | هال ه

 نان ازيكم قلم ةثالث نبت هتالئالؤم كام

 نامئدضعو لاق هب اعجراو ىعيرإو يس! :نيمصرشاعا3للالل] موب يرلوملاقو

 نيعبسلا زواج ئاناهو سنين نشا شيعاي | ع اعمب اذ قدالورنع
 نيعيراد غمز ىسربلا نم ثيرهل:ءاجلواو ننس سيره نازتلا ظ ذحو
 مو! ةاضفإوي ار نعرمه سول بفلارملا ني حيو ا صال الع متفن وار وضح ب امبراو
 ريش املا نحالط | ازعمركن اكيرابكلايراغصلا قدم ا يةءرعوؤامارلا سا
 ياروؤ نفي قايد يبماناور وغم ا ماج سل تنكري رج ا
 سامان ذل يب الئغسرغقلا ماي ثرول/ لب ن اكرربنل ايمانا ريع جبن
 ضيا لوفي ناكو ضيا ندلا لجدوراو ةرمبكم ولعجيف ريع ناكو يروا رياء نكد

 يَرِج سل 3 نلطا م فضبو ةنسرسإلا ماقاديورلا ظ حلا مرت هنو

 هلعوأ اوااعلا ورقمه نيو متنها اذ | ركل يرزع يلع نكل وقير نعسر

 تس انزيانملأ نيرّهرب املا مؤ ضو يشل ادارجاؤلا نسون جاب اذا نهال نمو

 6 . رعش هينرثماو

 7 ه« كترينا كضفئا اذان ه امهلب ارب ميل 4
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 حبل ن ا. هن]نمناو ب اجا يسانلا هرصننم رهزلاربظاود ارنب ب|بولع هزم
 حضرمو مدضدو رلول رشم دز كلذ يضف ئيبسلااوبإو نمأيرق هنضرذ دلو د اوسل )ها
 ضعن ال لاتن يلاط يف !نيلع ههرابلا يار لاند هوراز هبلار الاخ عسارشرخأ
 مطوملا مري نإ هولاسو ميلا نوعرمب سانا ايو دارؤبب تيلتن او يالغلا اذ احمل ايف يدا
 ناكر يصلاريطئ|ورغ مضوملاازه كل انةيصلا ريو نم ديرلاعشوملا لأبو مهرخان
 ارديو املاو عوشلاوروججل!اواهوأشرلا كلم دق داكت هنافكان م ةئطَف يلا ]صو نش د ها

 يلعامايا ىانناؤبو نوعنشنكز نوكسورهأإلا نول نو ان !طيهوركربتللوبقلا مارت

 ةياعيرازسازهاول امم وارنب قازاجو تمير تربئخنذ دحا مأرب نرثكم تيل اوازه
 هأورلو لاو عاصم دوش يو لطافره|زلار وزب ىداوسلا اجو دنيوي يك دنس
 رعارش و لفووشبن دنا ايلاودو هسارانن اوي جساس هند تنكر

 هورّْند ةليح كرد كلع ايا لاو نريعافهوررتو هوزخاف هوعنبئرهأرلا بهو

 ترد لسع تايميزسسرمياس مسالا كام تتح دو ءورزعو لمجمع

 لعام يون انو ل تصف مءافلظن ىانلإب حمو لانش خا انهن |يس هضمل

 زماسو هي ابراو نيو حش رزسملو يف ْمصالأ عل ار يسد اوي | صل نير نب

 كير ماماوهو ىسلم نالا الئ سايز فن مصأ ماج اسيطساوىيركلا | عمو دالبلا لا
 صان نب يكسو نصاب ع اولبل ن1

 يطغو عرين مإ حارس أ يزبج سل |تنو هن وسع هؤرخأ خب ناد ,]راال ءلساغنا
 لاضفزيليعاساؤ [نوؤإ تصف توملادعب هايبحا ل ساعت لاننن صرف, 2

 امابا ماكل اقوركاسع نيف اهل ولد طالخا ئ ةَيِزخ سيل بو يسيل بلا ديعس ن
 هداذنع|زبوهب لعوبظم نارقلا اولي و انلا وب :نسئيئالؤواذين قشمد حاج
 ثعبوّرب ارضوو نيرشكو ناش اشير ي ممامالا عل زعم ءنسلا لاء يسئ

 ون |اهساارغتس اف نابصعنو تاع رم كلد ٍةريرمو واط نيدجيوبادأكم

 هكلالا ابا تل طيرررغ اء بفنح او هرصعاشلا مام غاسامأ يصب نم مادبل مق

 :دوصسبزيرعأولاديع نيدج نيزعرلا بع زر عنو |[ سصُم هابافلب

 (هيز

0 

 .. ريك ديخاهل اكو بالا سو زيئرح ادالوا نايق يدر نإب يدور ارملا
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 ناموإ] فه رعلا سس حجب كنا ةببرح ا نتزحاف هت يدب نوكيامق تاو ادع
 يضل ينل اقرصا تاماؤيشل اهل لاف ما شل اءاذ افرول عزم تامل فر نعحْزرصا
 رمحا ئب ني إس اربعابا عس برح بايبرصانضدو يع بان يزلخ نيشسو
 نرسل ولا اوربا مولانددوعنس بدم فن اميف و إ كصصف هرينعو لالا
 رعرابلا بيار هلل اًدملوالا جبر نيرشح مان عجل هليل عر واح يرصعلا نأسيرابيبلا
 يضم :عاوجرترباعصالل اذن ناسي اميل بنا نا يفاراشاو تم كناكم انا
 نامه ظفر نبيع رانا كلذ للوالد داعم نهب يس روعسمل حاج ل
 د :ىثن اكو وزؤوروعيلان ئسف |. عع برع بإب نئ دو نابت

 :لورلالعاكاحز اكو نزمم اب بنل اسبح ن اكرر بج ناطللا مهاخرهوج نو و
 زعالضو لتنمريلع بوو رارالا يرو فظوف ب ثاذتس اذ ةإرا روص ينط اب اج
 يصرتلا يريفل سابع كب طاذ تينؤن مهفو | صادر جس ناطادا لع
 سماخؤيشالا هليل تضوو ةياهبراو ئسُك دانس سيفو الا ىدأم ف تدلو
 ملسمل |ررععي )نص كررعل كعس غرز حاصر اكرر بابب ترف دو بمر

 جلع نيم هاربا نيس اديع سبب طاف لادن ضيشسو يدرج اهركذو مير غدر وبيلا باو
 رحب اسس يفو لاهت هساصر يلع اووصان نيزضملا ي)ةلاض يوب
 ايو« حن اكئيرل |ل بح هبل و رضاظم اوي ءتينكو ّشس د بحاص يدوب ب
 ناكوبلاوبادح يروم ايفون [هوإ تصفه انرككزن و زتسؤ شرا باد
 هرب لاّقرشلا يف ارهاسو خوبشلا ممسو ةرابعلا حن اكوو اروبا دس ظعاولا

 ىاطخلااب اهرطتلا اب ا عمدكاه نفي ناكور نكن خي! ان تكلهو اعب سن
 ريزعلاربعزب إن يك لَن اسود ةتشاحلاهنايوهربزيي يداولكلا :

25 

 لاق او يعير او زعير :تسرلو )كاس ئيظفا لا وهو قشم د يضاف ل ضملاويا
 ىلع جو يزور ا يع يالا لع قشس ردو يباذل اركب فايع و ارضبب تشو نم دو
 ضن ئم سقس عسي | ع بيطخ ا ياروبامسيو ةرثع ىتع نس ولا
 روش فدو ىشحرب ين بو ركاسع نظف اكل س هزغىورو هتشبطو ىرقم ا

 نكيداوسلا يجر دادس مدت زيي امو ونالتلاو سا ا ةنسل امنا
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 ملاعلادمامزب اب فرويو وملزب )ل عياصلاو كوب! و [شو ا رص رإعا
 ىوربل ان شب نب عك و رسب اون طسملاو تاس ايرلايإ فين اصن ل لضافلا
 علعلإبوزفنلاب هُدصرو معلا ]هاض امالرثنلاو لل! نير اتحلاب موسوم اب اك

 ةلسح ريس تاور لسير دع نيدشاب نر فسوب نيد زو هناواه نركذ ل
 5 وداراا بوس لستب اول أبو هوو اكور ليلا ابطا عيسح) ايان حيو لاوحإلا هب ىولص

 © 0 2 0 رعش_ كي ولادنع لاق هناوةيسملا زم يزن افوركذو
 ٠ . ىلا < صخارظن | ىلاولم هيلابللا قرص تائواحئن ها . ٠

 هو يف انر فر موبلاوهو « كرو 2 همن . .

 ٠ 0 0 ل

 * همام ا . 0 .
 . 2 ". مراراياهاتوجاتلتن ىرممسعورلاكواولونالوم 2٠

 عقعتنت طعاالوهابو ٠ مد الو ل هيفا دسجيلا م

 هلت اورحيإلا سلامات جست ذهن تما
 دارل !كئو مار! بارد لغم كب ن وراق ترب نيزكذ رلو ءوعسم

 1و ارجل رجالا انيرلاا تاركا كهلان ١لاتو كب نوراك باب فارهازلا

 ]يضوتل اوردر تيس نوت أه نل> د سس دثو دلو لا ايو قيل اهنلااوطمت هدايا

 ياي تؤ كلا اور ننع تتافاودوعس ميا حتلسوزفتن اكو علما
 42 -7 هولا كك نورا كنبوسيبد كنب هوعسن ناطلل | ةىجوراررب يبو

 8 ورز بجر يو حوَح ال يداج ف كّدد ناكو فيلا بكلموابريئميربملاو بج
 لب فردا سسح يوو قل لاو ةاضعلاو)رادول ضو يق ا تب دوعسم
 هولمضبل ريس بح هوعضون هيله الصلل دودو سانل |عياحاو جرا) بإيزهاّس اص

 | نو ؤيلع جبل كلد لصف يرخا غزاميرفجو ىانلا بت باق مابر سطعن

 سن اكي حا وبس ني زعل |نعبج يرجي سسصص منهو مداح فذ سانلإب
 تافرعب رباوص) ضمه هآرو ءد ادعلاويبكت سل نح دعبل ليس لانا
 " ىاكاذا)انن عوبب نوب بث دبا ضمن هسلجإ خور دشسلا كلن يف 6 هييوحبابوهو

105 

 اكيإ

 هه مد

1 



 مس 0

5 5 

25 

 زو جرت ىهبخنب نابل! !و ريرح ا ن نسخلاباو يسوم ارض عم "ليلا كلت
 يقولون ف هتنايدو هاضف عإ مجاو عع كاسع ئظفافل ءنع
 در لارمعلا واحلا نيرحلا بق اندلاع نبا ني يلع ينحل نيليشأمح برع ندب
 اسوس امش زيدان يتعد نعي يدري ن اوربي ثمل بكو البلا جد

 5 يحل و رجس 0 ٠

 ٠ .هاليلاب شوايات ه ةئيلال كان دضكلايو» ٠
 . هال انتاوازئوربز مصاف تيجامانودابن» 2
 ىبرلا ب ثوم ئيكيضط كأن ني عروب نيدومح نون [ْبرأٍ بصمت
 ناو هيما زم هع امج سس فصوتس اذ هنو يس تاسيددل يرجابو هني انراكدث قشم
 اناكو عرس ل وحن اماني اناكو يسرالا قس شنلاو م دال باوبلا سي ويويطعاوسرز ىلع

 هليل اكان دنع اغبا ماني ناكم يواورخلاب فرجيو شي اوبن مهرعاسو نا درما
 مداهاوربتعرخ أمنبو اهاوحرحو مشد هوعد لاوس نيرع كان هئمجبا

 هكررل ب رريخ دوم إف إل هاب كو وشسد تب نو يسرا شضنرب برهوابطصم
 ٍنرلِإ]!جووهشلو هرككف قم د ةعلم هدو اعيسسا+ لييرل ايبص ناكر كب ينوه

 لاقن يندالتلاب سوبا ضملا وو زدوروبجل اويي ريما كيرلا نيس فونو
 هد اخل عز ترب دنسلا ره ل اون نرطسعل )و كل ان اززعجملا موب

 تم نيصط كباتانيببدرب كولا جاني درج يزلا بسماء ةربرلا
 شم ديلا ىرودرمح عضا|لوصور انركدبام يعمر كدر نال غريب هش
 كالا هوْيصيَس أكف ارب إو خنت و تسسسسص اذ بسن يف سولحو
 مطمخيو لاما لس ) مول ابوهم يكبذ ليدل داع نلسزوف لونا دوج نرلاد
 كالج يف ج/زتو ماشلا يلاكأر أنا اع سن تنايورانلا بل طل ىضوسلاي لع

 ردك وير [ملع بصند نييك يف قرعشلا يد صبر شعلا سيكل وب
 بلا اولراف رج مبا نى شم هيل! اوبنكذ ار [نواليل دع ياغي
 افسح اكورهيرر مو لْحِرم مل اهولسم مإ ىلجد موس ام نايا وولابجييكز
 هاهم هرغمشيو مس كل سائلا عتفتساو موبلصو ملنقيزمان داق سول
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 رابدفلا نير ارلا لع مزعو اتاردل ثرورأني د يامن بش او تالالا

 4روسلا نونئاهيدروصو بهزلاباهإجاو نيعيرأ فاعارؤ نوكئساهلوط ناكر
 ٠ رمش اهناوباوباعإع تكيرامشا اهيباوبا باوجو اميري بع بكو

 : « هر خاؤراد شاعام ه ينفلل ةورمانبوو

 8 «٠ هرم الارارل] معاو ٠ اسصي.اببرلانمعنتان و 8

 . 9 رضخالا باهلاوطع بتكو - .٠

 . 0 هرحاس ءزهو ترعو 9 أمي ةيباكو كئئاه م 1

 0 و رخال ب املالعبنكو 9 ب

 1 ٠ بج | اولعول طلابه ٠ يرفاط يزوارلابجيناه
 ٠ و بيصلار اعلا مْس] مح 8 25207 8

 . ه٠ بعزياهراوايإررو « هقالحا ةْضور ترودو 2

 بوو تضقنئرارلا ضقئبرماقىسسب» باهي هباداو هيلع علطا د ُسزيسم ان ارش
 مح درع هع عع عب هزيع ماقاف مد ار وريهسر ايتساف نرركيول 2ع ةيإةل انعم مل عفر ندم هزنس مافاف مدافاز ورمز راجتس اف ترك

 2 5 رعش «لبانلارقو
 ٠ هبص] )يع ولاوررابتن ه هيزوزججاناىوبلا هو ٠

 5 ه هبرعانباعبمصؤلاو ه هو سلابؤل ضن ه٠

 . ه هبلطيريع د كروم زم « زططتل ناواراطسإزفا «٠
 0 0 هبلتت ربعبو عوبلكي ه برع ب لج عولطلارحأ ه .

 ٠ و هيرطلزاةبز قولا الو ه هد دج م ملا عراه ٠

 ركاسع نب طتاغل كفيلا ٍشمدلا ىفلوبا إل ياعين ؤ يو[ سمن
 ةيامعبراو نبضو نيش اوس هولوبو ضي]ملاو عاشلا به زب الباع ناكل ات
 ساجب ه.تلح ظبكدو فل قلاررأ> ابا سلا جو يزورم ارفظم ع وتنتو
 هيئات تاك هرككرمولساو هدارملا باب لب اقم مالس ال امج هتلج فرختو قشمد
 هررعو ضي ارمااووبتنلاو هّئْملا يف تافئصملا فمصو ٌىزرعلا نمئواتنلا

 © من

 : هددولصْرف اكو ةريئالا قرجتلا ثري مص حصل ال صرَم ناك ةدعتلا يذ شط ىفوتو
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 لب هغف دراوكواومللو يح ةنيرملل نزابحاوعبْسو ئرساحه اهح ناردص | لها حرخو
 رت ناو سم ايم اهل | ياكل مركلاو يسويلا نفل هل ناكر بسسس ازا
 رعد ا لبو هيد كبح تن اكوديلع كلعتف هرارول ايلويل ئرل | تصئرلاو ىيرسسا

 اميوزيامسلا ل اقرلاو نيرشعوائب داوجيب فظو ارحاو امودازملا يف هلاورعتن حارب يل
 0 ل ررصعش رعشلاننوسارلا لا بسحب

 0 ه اعرداهل ماركلا داسا عيماو ه هئررصإا ضف تزطصا زك نا #©

 ٠ ٠ اعرناعاروووأء ال ىيلذ . ام از فورصاوكشن ذنولكا 3 ٠

 ٠ هاتصربإ. اوكف موتلاعرن هاكررفهيلعةساتالب مايه

 تازلز انوزنيا مجوزوتالك اوتلافلا ةْسلاو يزن نمائيلا يهمنا اءازهو
 هرب تنسو ناشا فل |نينالثو نلاجب ام نكلهاف ابانم ف جل زدرشع هربح
 مهبلاه|يلع نوكسرباقلا اويزالم اهلها يرايملا اوبرقو دوس امرلبلان اعقنو
 ميظعا لحب تاكاقم و اينرلابرثمأع تاكاعيا ىشالقلا ييلبوداركذد مل !وساو

 دروو هرهاظب ربل الها برهو ملدا جاوباورلبلار اوس ا تمر ةرهئبب امش تاو
 اهب دوعسم هجوزف ةيربإفتسم ا نون اح بطي نايركك لم كب نورا نسل وسر
 يلام اسد اهلووورسع تنامف بلا تك جوراببد ئلا ةباماهرفناو

 دحاولار يعزي باهولار عيون سس بدو 1 ا

 ىبجير ناك بح داو اج يراصنالا يحل جرتلا ي) نيمسفلاو ياا عزيرهخ نب
 هانركذ فو ماشلالع زيسلا الس. بسب دارخب يلا سريو قشسرب ىلب انها

 مشب امر شوتسملا ناويد مرإكتوظ عدو سرردو دعا بهزم ب فج ناكو

 نسوي نب بلاط يب نم ةراجالاب ثرحّقشمد عجحرامإو نال ا ةيالوسر يروي
 نئقدو قلسرر قو هنومرجب هباوص] يف نلكو هابا مسرد كلذ لم ناكو

 اسس ريد تصف دوب ملسر ويد اكوالض أم اياد اككريخصلا بايلإب
 زياد مهن يحال اكن اكيد ارخبلا تاه اريسنلاوباليفا لع
 ارود يزتش اندر تود طرود ةحبرااطعاو كلم ا امج هبتلو

 ىسديلا جاب اممفيلكل هل قلطاو ةريبك اراد اهات اوكل)مرصو عش اح يل
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 جاف اسي رمش املا وقىيزسحاو « يتاناو

 .0 ءهءاناتووككبابويدمسلذا هامل اهييرم وسي نايدوب» ٠
 زتسسرإو هنيكس نب فعيروصتسوياهدد اديص عنو ع يف ون ل 1س

 نسلإليل تاكوانمالا نيا بئليو يانببلا اوم إل مرمكهل نيد ناكو ةيامعيراوئيعبر و حش
 ؟لا او فر يصلا دمحاباعس نب زينوشلا نفدو تسيب ابو ثالث نع نعتلا يؤرداص
 هروحو ورد ار جريرح بسس م اوجه هعاس ناكو ثرحور مج ع و نالعلا ئاو

 كام بعز يدج نوت[ نو] كسصف الاه يلع ساطلس قفل ءلام عنم ملون
 نارممبو مخ خركاا ان عمسو :نامعيراو نيعيراو نامسسرلو يجرككنسح اوب ادمك نإ

 ذب تيب ناكاممناال) اب اس ناكوإببب م) |رعاش مبْفُم اروي ناكودارجدو ن صا

 ثب فنسو ريل الص ف توننلا دكر هيا حيريلع مدد يصيب نع جنت لوب ناكورؤلا
 . ه6 0 حو رحش نمو ياحب دركن اكوويسنفنلاو بهازلا
 هن. كامل لاذ هادا مارت الكلام طك 6
 0 ا

 . اتا 8

 ٠ 3 نط :ذاراهابعمسا تلتف 3 تبقنتف روز ميلا ترو © ٠

 .٠ . قرم يلا نعال ٠ ادت كربلا تجاتن .

 لءراضمر نييشع عاسيؤ ون نارا ف دشن روض اينو]إ تسسصأو
 موف ملئ هناياثلاو ثم ثالث سلا س هتااهرحال ول اع هاو سس غونلتخاو
 هروداولقو ييطابلانيمقم ملتق نإ كلاثلاو سر وب اك يذلا ئّشسارملا نم

 هودأاولنق /هولتمف و اجل ومس مرجسريلا مهةجنو اهترخاو عدلي سادرف ناكو
 رابد دالبلا رشارلإ]ممتلاقهي انانهيع لرب اهذريربلو باعلاد ايعلاوكدو

 ماهر اودور ئدرووأ د ناطللا حماقامن سصإملا داعم نأر زيزابو نايدداودك

 يسيرلبلا مانجر حقول انط |نيررك ا>اول ا عسسل اف مرض و منع طم كاضد
 هللا موبزملي اعلا تِيوةلي اهاناوصا انعمض انس ببرجركسعلاو لصم ار نم طررل ام انما, إربصا

 ههأ مزعل حالم هب كفن نيف الايبان تن هنسلا عنعز,د اور نيرا

 نص

 ع

 تل م

 كيل مد
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 ةنبا حريز كاملا "ومص َءافلوعو دوج نلاب هش ماي كير يانا عفتاضوإ كسصف

 اني ملودليزن انا ببسلا امى ل اقف شواوب عساف هرضاملا ةْسلا ٌءاربلط نتن أكو واحرمالا

 رفعلار وهن بيجان صحو ع ميقيوهريملا اده غير كبأنالسإر شوارب ا ايد انربإب

 ضوعو ءوَلَملا حاب ند بل! صم ميت مل ايارزفتو ناضمرر دع حياس نيشالا موب صحب

 لمفو ناضعررج نطاوإ هب هيلا كباباركسع قشمدنمنؤن اخ تهحؤبو نر ابموأ ىلا نيم

 نشل وت انو ] تسخن صعإم اعميحاو هَينالا ةنسسلإل ومرح ا فربما ثراساهب |

 رعئيو عادلا طايؤل نناكو قشمريربإلا حيبب ناك شسرلار امالارجو ب السور ئوكي نب

 رس ئشمد بير ؤوملا نيرا يفر مس ئسوراعشس الن ارشانتيو دنع
 ٠ « ارمع هنابز ب ايرَسسر ه ]رد اهدمنرلا عاب .ه "

 . « اربسلا | مجيازكد تعمس « هتريس تكامادا سوو ٠

 . هاررنئاو نائزلار ير او هرتفريقفلا كريمي ظنا ٠
 . هاربالا ٍبْوْسناكاموج صو هر ظاذو همس هناغيوو ٠

 ٠ رد سب هر جااكنودا واسم ٠
 هأبز رولا ]مييابركا اونومي ا

 لاش وكوريا بايفاداهلا كو (ب يفزنو قشبرب تءاصبدوب اكاس ناكو
 ٠ 8 رعت انس ئيسيؤفو صورابب

 ٠ ه ر اهنلاراد بتنا . انغلا شور تلا ٠

 .٠ . م يملا ه البرامج يتصلاو هه

 رس سيخ وو ايحتم عاج ا يرعب وسنح نمابش لوك هو

 تاوطتسركدوإيزلا يف اعمسانبوركذ|ضافرعاش يوادذبل ايفوصلاكرتلاىيراونلاويا
 5 وك لنرااشسعس كلزفارتب رعش نم

 9 ٠ داوعلاي دوقن اهيلمل 3 انينتزكو اىتنا٠ 3

 ٠ هاون طب يوج م هيسائاام ه يع بهزينؤاه|رتف .

 .٠ رحصش تببلا اذه هم يرلاهشمرلا طايل لوتس نضلائهو

 . ىو يللا حا ب الكي »# ىربام كلا هسل مزحا « .
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 شدو ن اضِير ف كلد بيفع تامنريهأرأ الو جور زغير يدرلا جوز تيضضف تذكن ا هيلع

 ةعيرازر يش اورصاخ دب امسضحو قينالثو نشا :نسلا و سيإ كلذ رجيسوولا تجزحو جرب
 اً حبات تيسلا موب ارمع واجر ادينجنب ر شع َهَبباَم اميلعاومسفتراموب نيرشعو

 نارعئمدوعسناطللا كب [سر خيامضجو نوتالتلاو ةيئاثل اهذسلا
 . ريشا هس يلاامونح ىاعلا ماقاف جبرشيل السلا شتنل املا امْوَسحم اساد ارب ل ١
 رثالئاليلد ارجاع جي عرسلاوليرانتلاو عوشلا دقو اوفا لا عمجمش جيريمي

 اطللالخد انضم برش يتح جباضملاو تاركمملاو نر امملا ترمظ اهيل الب مابا
 مرن اعنا مشع ايل ووإ ب داو زوجا اب ميربأنن اكو هيلع ضبت دارغب
 الإ ةالصلا زبى انلا اوعش رب انما رررسكو لإدرلاو نايصتل او اسسشلا | ةعازبو بلع
 امهرحا نار ماجوعسس ورب هيسصصص ريذو مدرلا م ةنعازبب مريلح يرجام بسب

 ةباخ يف تاكوريمعنب هلورلار يسع تن ماوهفرصزب سئبد شب نوناخ ير ْقَس

 اعيجوزتذ لسح هفليذ مسا ايواهب اصااماوكت ةيربظمى لا نون خيا تاج نحل
 يكمشس ا نوههظوامإب دليلا لعواضب ئه ل باح ف تاكو كب بور اقدعدنئاهينانلاو

 بلح دايلي لنزول ارقي الجار ىوند لإ حشا
 بز ويشلا اورساو لسفر بيم ةرعم املا و جرد هولداف ثارحالا ميلا جرو

 مررلا لطم عير فر ئكيز اهو بلحن ط | غب ماا و اط دوعن مامر ماو قيجاحملا الع
 ص ع هقيرط ل جحر ارعج جيرعلانمافوخ قرملايإاداعو رهتفم عاطبلاب لري نصح زانن

 نيرلاب مهران بسوار جاما شحوتسا ]ير ل تصف | طب [تيفلظر لن ءاحو
 مافاو اكناف ام اطاله ام ارسمي ]رس اهو قشم هزعسو|وب وون شم د يحاصر وب
 »0 نابعش ٌيرزييسلا يدب, قش د ةولقب نثق ح يلع ينؤيرلا ب اس لاز أمم رل ل ارهاب

 وم ةبقب فرئنو ةبيقعلإ قل عبملايلا اسك باذوملمعرضاو هولسمف رولا بي
 ميلا دروول انا بلو رومالا يلا ضومو للا نيحيربال ل عؤرلا بزر عليو رمز دد

 نب للاي ناتلا فونابيفو ل ككصف زل/نلارسا ا وسوهخ او كاسعلار ا
 بصاَْرَيزَعو ءيلاع خيره بحاص ناكودب فرت نيغصر بسم ىلا بلج ي دروروملا
 5 بلح ادحاوراوبريالا مرتو نادعب منساو لف بلح اون اصر رملا تاكو

9 
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 مويلارعب مناك اكل ازهلمل لافو نيام اكو كبو ميصعلا إب ثيرحلاهيلعمسنن عاجفازب
 ن الث او بداح و نسسلا ل ضو مئلارمؤماوععاو كن ببضع يف اتاك
 دوعسؤجو دوعس ْضأهأس (لزم نه تب دمطاو يملا ن رد نايعشر بش ايدو ةنرإهضو

 وبعلا ار وفاكلا ب اير هوه او ؤلؤللارسنو ناطلل ايزو هفيلخب ا ريذو رهعلا فود رباكإاو

 رابدؤيذ اورميب يرباْ يي كيرلو عاشلا ةولتنيدرام باس كانا در لح تكسصف
 ءهلاضرلاطنالعلزنت تا ياني عيسي طنطستلا ئممدرلا كلم عوج [ينواهاوسركب
 اولا كرز وطقو صن اك لنو نيبسلاباهختنن اذ لاا دع سيلا [س]حرن لاهم [بحاص
 ين مداقل نيك كرا لسفاومحل كبلج لا ان ملجم جرفلل مو نيرعب لزم

 مفدارلا حاحماعاوسرؤم ا ببطلاوب ارجل زيوعلا ربع صنف بذر .:

 ماشل ارش هيئملا نع يور ظعب نانو بروم اوم اكلاوركب ثيرح ا مسود الما اراس

 5 ء موس فرش ا راسعئطفاكلا) اقييربطلا سار يعاب اكسو
 ل مم

 و # اع ةير حيل طين اشطع ه :لجوو ناوئلاٌسبانقاواب ه .٠

 9 4 ءاونالا عز عم اهي احو . اهرامي 5254 دالرلاؤا © .

 .٠ هءاسملعل يلع ناسا . يريلامرعاموارلا كتخا اء .

 ه 2 ءهءايحالاف وترا مشن هيرولّوظيزلاوضرا ضرار ه مس 5
 زري يحاصرلقم رؤس نيرغد ني راقم ا نيو ع نر شرهمالا رفا مش :
 رو هزوض هومحا ناكو نارشلل ةوالّ ا ْكاخاص باد او مولعلانوخنب اماعرشرمذال
 رشم نا هدالو العن اطلس هر حا اال قوابدلا عضد[ ةسأو لاعُوزوسش هالو

 رباحكز ضو يائس غنا و كونسوز ريش نم د)لو|ن اطلس جرطا م ةنسلا ئه
 يفؤنو باير اوؤّيس دسم لعن يرسم دالسوبارل اوثلانف برجا بباكلا داملا كو

 مدالسويارل ا, انورتاسع نظف اكل رك وارجتكاتت يلع داو تب امسخو نان/ ذو يرحل نس

 نكرقلل اظماح ناكر نساو دايز يل ؤاسو سمع لب ]طخ دون جيرو نبش: دس
 ةيسيرعلا لعق ةلب اط رب هل تنايو برحلا ف ةرجتلاو ىابلار يرش موصل اويكو الملا
 ناوالق رسم نب دميربالاهنب | زو جبس طب بك حطخرل نايورحششاو هباتكلاو
 متزن نم نييرميلاالاوؤو نحمل مضوم مرررلا جربه ديرب نيب اوركأذ نت اههيحم بكب ىلإ
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 ةروغ 5 هلادارنه ننو بسسلد ثرُاب نييراهلا الو َءسسل سلاله! نس نكبملو عربلا

 مداعيراو يسر او ثالث نس نابع مالاسسلا نب دلر لان لسن لاو ىرحداعممل ةياورلا

 رمه ربط ور وجبلا ن نسخ ل ياو لسم اب ضعج اواو لب فاو يرتنملاننسخماوبا جير

 اهب در ةيقنو ءانركد اب مل صصأي نرمعركدر دره ممل هرهاط و مييصص اس ناكر معان حر

 ترعجرورم املاوكيوب ابيبحنرم |نب هساربع رم ون سس درع ابان
 ١ رهو ين روباسيدب ثرح ا عمود البل الاداب رةياعبرا رن ءنسرلو هزايخلا لباب

 لما عطحيزاوو ثيركلومقنلاب ةقرعم لت ناكو باشلا ب داك جر يناس >وورسإخ دو
 موزي ورم هرس م ا دحص اناني ]لق ناكو نجلس يرج مركب و هبدوصلا
 6 ىسييئش رش اموب ءنحمسو ل افامم

 ه ءملازعلز عوني كلما نوسلاو * لاحوولا2 نمو هلابتحا نيك « 7
 9 . ىلامشاوق امسي لو . لّصعُس ل يجؤراولسا نبكو . .

 7 ارازتنع ا يعتلارتماج سل عتسارعلاب |عارتباط اير ىدر بسسملا

 ٍتاذاكابو .نسيونيىدحا نت ءرففازه يصب اوردحاو تناولك ف سا]وننا ارزاق

 رك اًرعالا ةتامثب اونعلاب هاهو كيلايدي ن دربزذاه دشن !ًماينملا
 نئدون ضير هنافو ناتو نوم ادع هزابفل نإ هدِماَماو ىربشمل إس يال يبلا ادهو

 الانفعال دلل كلت مدد ب امسح نيضو عبرا سؤ فزخلا ارش هطاير

 يس هموم ورم نيو ىسرلا و ]راع داونلاو ياو يهمل ارمحنإب| دار خب ع
 مكعلارر رحب دمسأو يرعاصلا ىروب ابنلاىوارتلا هس اربع وب اندم

 ىئسرائررما رلسررب اسيدولو د اسإخدال ى لب ءوارجر س اعلاو !نررحن ىرصان ب

 ولج ذظامرركن انو اظعو وخد اوهفضت ركل !كثرح ام سوراصما ا |]ح رو ةباعيراو

 رجر عز مدر اوس نانو تاع و يسوبكع هس | زعلا مدد اوجةرابعلا نص ذلك :

 دايعلاناءموباهنينكوربيعس أن ريعس | هراضلا عم عس مزحدئ اكساب
 يبيببل ارك/اباو فواصل !نامثع اب ابوناسينب عمو يت ارلارق طغلا ريع اء مست ح حو

 هتتفبطو نيّيرفلازعاب حن اجاحداد جب مزنو يوه لإدلااباو يريشتتلا ملا ابو
 فل: نحب لج ايرحو يرار ىلا ىوارملل بون[ ف اخ يلع ناكر س لح كامو اد
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 ء١ ملا وايبلا كو هنوخلو هلها ضذئ اهجؤع جنود شارل]ز ربحا ةرعتلا ذر ثع واس
 ىانلاهبأو باوب الاول عرسهل ماو ناوي دلا بحاصو بج يراد اتسا بايو مسؤنلا بايرلبلا لعاو

 ةلورلاياررادعتو ماما يرشستْئلاراعشالا نرش و نيططروعشلا نإ سالو ءاهح
 لعا ساونا ةعببلا اه رض نااورماو زعل زياوم كانلارسوبلا ىو مايا هال ازعل
 رضعدواوزينورشو ل ايريوصت ساوسإ, شاراقعيب ل تكن
 دوعستملا كقول ناهض ألي ضوتسوب ناكر سسعئا را دلو مادعاو
 كافر ش|رلاوجابتو نايعإلاو ةلورلا نير إب عافجال نسليدادخيب هبياني نصل ميك
 قلاش ملا ىو هو طشملا يان نم كايشلا !رو نم عيابي نرمتساو عن ءزيلخلرا دإ> ريل

 رج علا يذرشع اسئل موب كاسل روم كبد رودكابشلا خيرا هان
 هيريؤيبو امسي ارابو مهئاقبط ل عاومباو ملورلا بأيراو فش” لو رعلاو اصلا
 هشررل و اكوركسلن موزداوضرعم ايدو انا غرس ان ةيريدونودنواوءداندا
 هاهو نوتالثلا ةنسل | نينس عسب هنامفالذل لوامادإو نورشعو فين

 تيباصىرربزب وح ىرلا رؤس نان ماشلان لمتباماماو مدافلرطد ىانلإب عفر
 ررشاميسز الوز وريدنب فسوي بجاهل عز امس اج ارق نبذ اديرج مالمو صد حا هنأ
 ناكووكز ين نلغراوسجرمإلاب لج ناو هفيلخ ا. يكر ناواضيا امص داو ا ض صوامع
 باسمعلان م اوباروصسيز برع اكو ميدو لصف بد مساإ هس عفت
 حاب يشل ةرامملاس كاع اعطتنم ناكو رهارلا يرضلا كلاما سيب ناب فو
 و انو تاكو كلا. بهز ماهو باسللو ب داو ضيارتلا ام اع ناكو شم د

 ْن وه كاتم يل مافلزتم ىو رو هوت ابو تاو يبت اهلل ووسع

 نبابفديمدول زحل يزهلاوبارم ازين عفو | تكسصف اهرو ةئن
 اهرحارعو !وثإلس فواز اكمل وو ريس يرجع كو مم اب مالمسب لاّئدو ىنالسحلا
 نملك مال الابد ادب رق نم برب هليل تا ءابا نال مالعسبلا يحاف الاقدنا
 ناه/ وذيل از موكد يرجناىلادل اور ربامالمالكاذهو مالسؤ بدلا لوط لوني نام

 ةءاج اطل ذنرخفااو ىعاش لا || يل ااهدحا نيييشم صرصان ادع“

 لها مسنتنلا مابا ن 0 لاكن صان نب عطنا ليه يرحناكلاملاو دايس ازهازم
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 . 3 ه نيلطت قمساو نرهذت « ينيب اقبلاوعر| نيك ه .

 راعي ير رواسعيخيو ينافكال يردمخإراو سيبك ينسحل ايا عبو شمري وصإ هناقو ناكو

 ربع هتلادساو نييسول ليا هم دز: ايفون يدر | تصف ةنث ناو يفد
 ماج دنيز ماو انركذ ردو هنابل اهل لاقيرلو مادماوروشميوبارتيمكوررظ: ىلا سا
 الاس بابها وويل .الغاشتم ةهاواع اج (مؤش ناكوءاعيراو دامو عبراو| قرار تس
 هريرزو نووروجبسلا يرجو نابي عع كيدحلا عمو نارك كم املاور املا ةريس
 يتلا ضرك ذ يحس ل زاب سدس د لام يب اراسال برو يلع ]قرنا انركورتو عزنيو ىسدلارا طوب

 كاورل كسلا داللخو دوعسم انتل يرضون نكرم تنضم ركذ ترجل تاكل
 هل بزصوإ لحد او هيدي نيب ةينس اعلا ] رج مسمايو لضم ايد دولب ومس ؤ ع درر جس باك
 وطعن ارح عيب ىلإ ناكدم اشم يف يار ةلبلل اكل ين اكالق هيلع هسلحاو نقلا يو ندسلا
 هىمتق يزل نكس ريال دنع ناو حصا الم ءليللا عزه ب كسالخ ل لونيالباو
 رص مائي إت ريب لاقن ب موا يذلا امد ئييسول )وبما يمل لاقت دانب هربخات

 م 0 م همامحىزانمابفلاج ه ةوابعنوسكنانمامخلنهه
 موبلا م ناكال موب جانكف نوم ابدع جاو دل ا درسالانمتصلخت يتبل ايف يبامح ميما
 . هيضزابدوعسرافرعرافيز مارس زعزءاربفف نايو ل صو عملا يد نير واسلا
 هوعس يعراو نافل ىز يل ميدط الس هلجر ردع عسل وسرلا ]صر دارخب يلا هؤيبلخ ا

 يلعرينطابلا نمر اير خس لور قلت اسعلاو دوعسب كرر تصردع عباس سيحل موي
 ندم الأدع هضذب يرو مارك يم ريع ناكئم التو هولّسق نب كاكسلا وبرضو هني ل
 ب نبا ساو موقلا عرض قدارسلاب اوف دحام ركاسعلا ن ايو خرصلا خور هولتفق نكس
 لصحة ررسب فيلكا طعو موفرحإو قولت مول ركاسعلا كنامضومرلا يلع ممربا
 نوجيراورضيرل ناكم وفل اف مر ادق يإونلّتخاور غرم بابي ىلا >ىإءزّمدو ٌيذ هزعل
 اين امثو ننس ةرشع حتت هنئالخ تنايو بسكن نالئخال نوكيذ هراوم انكر قو ننس
 _ كسلا ةليلدارخب باوك ) هوراكبلاو بيلا تدوازعلا ف هوحس سلو امإباربوترشأ
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 ن اكوؤتس ون ايان شسرل ناز انيو يكن يركدو ةنسلا هزه نيزحالا جر يقوي امضر

 رنوإ حريك نيدلا دوج ناطللانب نالسر بلالاو بطي نإزمتس!هاعرتسادت هفيلل

 هيله ظزو مّيعإاسنساينمر مال د وعس ميل | شوي هسا عزه علق سيب دن انركذ
 منا لانو لاماث فيسلاب هسار ب ّوتجرسحا مث همبصاب ضصرالا ف ثكبب قر طموهو دمج ا

 حا يرشح كلد ناكو هسار عطف هيرمد هسقند هيل ام انف دوعسس رب نيب يلا حس
 نوكملالا هنرفغب قوه سيب نايامو اموب نال مضر سكاف هلئت نيب ناك

 لاقوة ير باكلاراهلا عر زفواموي نورس رتسح مهيب ناك متو هفيلك اصر
 اييبدركو ف نمزاتبيعبكيراما تاوونياعجراو سيعبيعيراذتمرسيبدرعالا هاو
 :نسلاو لي ذر دع جار لزررت رة عد انيسامسر دج 8

 . ِ لرعش اربرك مدبب سيب

 3 ه رامعالا اهنيب طسدّتو ىوطت 4 .ةلهات ماي الل ايللازا ه .

 00 ٠ راجئرورسلاعزياارطو ه ةلولوملا نعرامتت < ©
 - : سييوصم قاىسلال اك هه
 . و ياولجم ظعرم مهتلئغلإ ه ىلازعويالعا م يسالامص َ

 » و ىلإ. يث مويلاّولسلاركذر اهنا « هبزلا اديعيل سا بطل هد

 7 7 اصياا.انلاوهرلاق 6.٠
 9 ء السمجالعت جيتلا يي ء ةئاوخ كتياراملوو 20ه

 . ٠ البل اليلتوللابرذ ى بعا النيم لس ه 6.

 يلا يبد سوريمج هلولاريمع نب نوناؤنرسءتشنب اور ت| تام اسيبد نا ضو
 حض ىراغإ انورلا عش نىرانابع شدت نوائيرافكت يوزن وراه
 يلعزازملاارفؤشرلا هيفئلا زباب فيو ب دوم اوكووبا هع اربع زير كنب هساربع يفون إب و

 ٠ 7 نقيه 5 ه

 5 . ءبصخترع] ادالمسق| ه وبن اكيرلان|بلف انه 0 ه

 . ينجي عاوبص جطنش هالك لاب ترب كناوو © 25
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 هويت الاوزهلارنعاش اللا رلبل كرا م/ل اوشن يرش عباس هبل ذليل لإن لد تمس مبا

 0 لزتحصند ازد نم ون زاكي نرلارك حلا ويح عطقناو

 | وركولر ميلف ورمل اوما رجاوي انلارداسو هتربس ت اسر ناكو شم د مام نيكل
 نال از هشدكولا|سشئيررظو بازعل) عاوناو تايوتا ب عرفا ناررب ل لا

 بنكك بماي عرش ملاعب نولابيكير كبأن امانا تكت ملاذا نبوو هيا
 يبن ئ هله ارمحب تسكت نارجسرمبلا كايلا )انو ةعرسب لامن عمجالو رسال ساساربلا
 ملف او معن اذ نارعإلا ضرتعاجج يف ضمقو رخرص صحيا بخ دو هل اوما من يف عرسك هس

 رذاولاهو نوناح دري مما اولسارف مدرع! /؟اهلايو دارت ناجازكوأ دوس عارهاولامر

 هبا شالو بلع ما تلخدذ كملعو انيلع مكن ئنز كانا ججيادغو كلشقوان لتقول مع
 امعاوزتقلاباهدرعتو (ةشن ىلرابا عريس يلا عمران تيببلا اره بارنح بيسكوكتتنا تاثر
 هولتتف سا انت إ.ن الهلا ندعامجملاوبنزف هابأو مكود كااقو ميلا تلسراف اح امال
 هلس در يوردا/ن ينس ثالث هيبالو تالف لو الأ عياررشع عبار ب قس » :ئلفزيلهد

 يرلاوهو ىرلا بإْس نيدو رام روت يدوجن هاخامم) تسلجاو ب ارشجو نيرشحو تس
 راب [ل هدرفلبلا مل نب شم د يلا وسر ثعنريئ ا, غلبغصتيل ا وكرر كأن اجرت هلدناك

 : تاكو لوالليدام جار دع ربستلا نب مين نركب اجو كي كتنإب لماليجا در نونو
 رسرتم الو نتاوي اطيرفطبرلو ّس ماقاث دو لابو رلبلا] ها زئانو موب ن عرب
 التل كلذ جد (عوزتو ةدح شلل ا اوبزت نزنان تما اء ِِحْرم هاجد لا ليجرلاب هوما:
 هلئق م ئكضط كباثا ةرج كيل امبرحاريم!نيدلا نيعم يلا كلم اري تراصم يلحىلا

 ليعع أ ايو مركزنس د اكدبح هاذا | وسسلخاو نامضر ئيبالدو ثألُث ديف هددخْم عاج

 تت 5

 نس

ِ 

 ,, هنيبإلو لوادتريس تناكو جيرشلا زب سايناب ملح يدل اوهواباهسامارتسأء ا امه
 هديعربو ءرعرخ| ىف هنربيس ترين ماو تاراذلاب جرملا دابر عس | رييسل ان حا
 مل عيوبا منصفا زف ةزفو هكازلهل اسس كلو ناكف حسو ولو رلابايراو ديعر الاوماولا

 ََت د امن رع اًضإمام يلع هسا طلس ناررب يدركلا ! ناب يفوانركوام نوير وينالملا نب

 انركيل نارربملش ف تام يزلا ويلا فيطيعسالتق ناو عررصإع عضو هناسل ارنا دعب
 .. تح قرحالاداجب بل ساسادلومو مإباةسامب ناررب هزت ناورحلاو اطل لها( ةربع

93 



 عمسو نوفل نعوو و ق ]علا ورعسو جيرزدكس (ياهنببوبس طار دف نال ىروضم اب زل |

 ةناحيواوهتناف برلاهلادامواينرلا ناذلدآرتو ايدل عوزيو فريحلا ماو كتتتو كيرلا

 ياسين دلالاعل ل: ةيزَف هبرتم يلا [نم عرش لو رهاو تالا اهمرلسكت

 ترموبؤيرجلاؤف سب هريرسلا بعشس نم سيف سون اوربخاممبسو هنليبقنعملاسو وع

 مجلس سيقرب ]سرين انرلارعا يندد انمصمتنب نا لاقف ىلع سا هينا وبرشب يذلا اله
 مل لاننزاكب تردوب يفونو هتوعد مقيومتناما|ءاهو هيراو هنا هو تموين يرشجساو
 تسل ارمو نيون ام دس سوم اربع ريش نسورازيرهاط هرئيوزببس

 نيواعبصت| ا ناكني امددداو نيجننو نائ هني ترصود نب غريس نير وبما رهازهز
 5 » لحرس بؤم اهو نإ قم هس

 5 . ابابطو اعرد امل سبل اله ةأ ناش | سشنلا فو ها ه ه 0

 هه اباياتاداسل] شمل يهواوو سس جرم سان يدوب طا اكو 2 كه
 ]ليو جيصرلو نط طرداهل ريش ادحاولا ريع يلع رديف يدر صصص
 الوغْس اوطتسارب حاره ناو ببسي يشب ثرحو ثرره ع سو نيس هكر واج ةودياوير او

 ممَقاناديرالافو هباهما عدووّنيمسلا وو حرب لو عج ا سو قع وهلا بكر هسشنب

 مهيلع اميل ءاوعلماقدب )اقم عْسن نيكو ةراع[ّيفإلو عطخنم ناطازهاول اذه انها
 اهناروانلانوابنان عيرجلاجلا عرلامزادرت اوملفاو ياف موس يني نإ وولاسم عيدنا امد جرم عربا

 كيلا ميلان در اضمدالكو انلاوباوانسومن نزل نيف يش نا كل ]جاوا يدر اهلا يلامنغجان
 07 ا عصرمطاءايارشيررب مو ماذاو ميباجام كده امان اذ امر يسرد يلا ايعيسات

 يب دامحي يتوننايل [مكندماولا جور مانيؤنيوؤنم بشي نان نيع بم ناكو ينساب ماهاق

 ناكيلا يزل لني تينمل دب اهعاض ب ييسصحو كوين ياب بويل ولا 3

 تجروم دوج حضوحتزفرحا بلس. ابعثاه تارئاعبامطعقنم
 لايك خ ابزيبثللا هليل تيذو در صنم ةفلص ت ارش: كى ا ةذلاو تنزن [ينر
 راسو ز و دوفاو روس املا ةْسْلا اصلان اليل روما يدم وسو

 اسريف وير اطللا تايو قشمد باص كولا | رسب و سيب دودش زن: كاز ينو
 تادو تمتملاو يرعى داجريبفلل مجد ار اربع داوي مخ الط | مدامغب تزن:

92 

 م



 ن اييئننلاو اضن رفادز ةلورلا ب ايرا مونيويُكقلخ هز انعرضحرر مهرطع يو اهني ليل
 ملعب وقناو ءمنعةوع زر شعؤماث تبسم !موبهل) هو رلا ب |, لعد دردصاهلل مضر
 يب ديوس ويدوم اضل تامأ ذايدوصلا داعب ايرلاوروصنملا عنا نيب

 لركن هب سارعت منو [-صن امعرغو يراهملا نشليفاو قرالمابلا
 : ع هابعلائصل اهثلا قر رعن اكو هيب |ناير راو ققفأو فتوي اهبراوئنامو يرصا هَساو

 يول ا دو زها ميل اعلاد ورمل نب وتعالج يف اسوي لاقزو نس اجملاو ىب اطملامالكل يني ظيب
 مو هس يلعبر مب سرك م مس اهب هرولاوهيلاعلااهب تالا

 سم مال الع ف هاوسمشلا تدر ثيدحركر فر [الار ما يح ان اؤ سلخ يولعلعر مدفن يع
 او ايدل ن لاو ىسشلا نيلطن ةباح تغبتراف تيبلا ]ها بت ام

 و نويل هكا ترق وجوال وكي
 1 ه هلا يطل ايد و يبتني طر اريل

 .٠ ٠ هلجإلنوترلا ناو تبن ١ رمت اثق در|ن اك نايم او « ٠

 : ه هل مرأو هلي فتولا انع ه نكيلف كونو يلوط ناكنأ ه 0

 هيباربقر نهم دومرح اج يئاشلاةافوتن اكر يولحل يلع مب اين ير مالا قبي إف س شلات علط
 ل تي أسمر حلاصبل اننطازي ههاربس ياو ءارا عمير ارسل احا ينهي

 ريل اكو هوبا هدلض امم يلوم نأكم لوب بل !يصواو دب ا هسا ض جس قو نو ضال انييأ ناكر

 امرايئوكد سلا لانني ردع هلل قيرشل اوصل اقم حب ازضرخ هيلعؤفنب ام بكام
 ضوثب كليا تكفاو كل يد هزه خل اقوارابب د نيعبسدلعرضأو لب لاتف هتنفن دقي ركون
 20 قلع او اح تصءروطعاذدشاوبم حضن ناريل| مصو او زل |ر ادب لجر ىف نو ركيز دهر كلاب

 وشن ى ا لاوطرلانب بكم هيئايدح|ولاربهو ةئاهرتلا ل عويبطرلا يذافو ماجر لود ينابلا

 ترلاو بهذي م اوال همام هكنميلا ءؤيلح ا بكم ماجر يند ثروهسل لاق عصام هرب

 لج يفاماويطرلا  باتعاولادبع نكرمل هدإ ليو هبعزب عفو أنه ايلح سا ل
 دحاولاربعةانو تناكول عنيام مصل عميد ن اكرتلا ويب يطرلا ين اكرزقلار ارب يرشح

 :* بحام توي نسادبعئ دم ف ارو | تسصُ اوبك امنظو ناب
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 ني -_

 5 من

 احلل ناكوزكاسعن ط نادل ويس يوهو عيؤتو ديدح ا نب هس اربعابا عم ويسانب نبا
 ارسارابكييالسلاوسلا مناوي مجوز ماو لم انلا همام
 انا اوخنرلا فري وينو لل كووطلا يع وبر كاسملا هفبلل نوع دارج يل كتل
 بن عفا ديهرررلدص امنلار شع هضصاوناكداهونمرعوةلودلا بابراو د ابيقتلاو
 قشم » بحاضإ يعسكر ارسم اص بيس مواز هلا ةاودلا بإبرا

 ٌوعوهس رهيزتناذ) رثيجى كا حلارب صن اكواررصو تريب هلاطلا ت وربي فني
 بوف هباوماز ع دزفلاو يصيب عامس| ولم ا سمن جرح ميس ميذواع ام
 سار لقوا فيسلاب ةلباه رص م يرض ايلي اب فرعبو نكمطتدج كيل اممم حاربلع
 ىسؤلاؤسعؤ موف يرخا يرض ضبا ىلا هسنشب يرن ني ئه فيلا بقنا
 وول ل مث داع واعلن ارش 90 اص انغإا انرصفاون اكو سئرعلا امزنجب لاهو هئنل إم

 كاميئرلاام للامديلا دي اواج الف هب ورمل م ماا اطيق مالولا تواملاس يشسدولا
 اععضر نكاملا نظف كن[كس نيه ا عرالسايإ ايزتنالا ءلعنامالاءازمإم
 ئييوزسملا عج ك يلع انئنتا الكم انالفو انالن جذاو نيشيخنملاو عاببلالهانيوانلا
 ةنيوؤزيوواهلار هاوس نازغلا] ثق ثبحر دا مسالو ايلب اتق ام لواواومص عيبا ]سر

 بلعرسو كينطلا هتف ك لاا عاتي جوس واخ |مم |ينداوهلنق معكرلر تريرظ

 كسور صرع تق مفاطلاو زنا لاذمااوامدلا كذس نبل ايثاٌاموج تا بابل
 كوللإ م عزضو نادوهاولا نو مددعلا تلا وغنت | يو ديال سلا لف
 مبدل اطاكمسا كوللل سسيادالف مظع عج اهناكو ممائاب موروصو هيشح مرسلا

 ةيككمانغ معو يسوإ تقف دالبلا كاروصو او هير طاساسوراسوإ للا ف ملفاع

 [صتوو اللا بخ زءاوارام ماس مالي يلا غزملا ل هرو شلاق يرطعشمديلا داعو

 اولا مهارازدم ايفون ايفو ] تسصو هل يذ لج كلذواوقزتتو اوان
 مراوشاو هيوصلا ٌعاَشم مد ٌُتيرح ا حرس اف دالب خد ارازوربمو يؤإروربنلا

 يصلاريسل طف احاداوجافيطل ن الخ ركن اهوروشملا ناو بانى ورلاطاررنلسو
 نقر كلاوعو | يطامإا باهولا بعل ل ونس ناكر مةءداعولح انهلا عميز الو عراعتساو
 هتناهر تايو باها تقولو نا دقنعب انهو يلا وينو ُبهتييطانا نام علهسلا
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 اهروقو نيل اف اوعيطس اير او ذا امل يرنعلا ن اكو ساكين اب قسد بحاس وكول ١و مسسس
 موانافو هلو ءلبغبيلاراسف هكولم اس يش غلبو هن هيلا صقن م اوبزعو عالسلاو لاهرلا
 امعرساروككسعلا تلهزنو ل جريو اريل ف زر مس ةرشع جاك موي ناك ل امإبا ار برشالانف
 رخل ناسرنلا هلا لاو نلاوليكات لح عرشلا اولي رزبلااوببعم تزن اهو
 اسسإاربص نم نولخ لايل تسل سس هي اداع واجب عدرس !.اولزتو مهنس | نامال اوحاضم
 قسد لها ير ايظعاختن اكو بضعلاو مايرلإ فمر صرلاو لابحلاوف يرسالاز مانضلاو
 0 هولتاتناهمحر امابلاريلع ماَاوكير باؤن اهو هامح يلا كول اسير اسو هلُس

 كاما ف [ يدرج تسصف ناضيدف كد ناكو نامألليقو ةونع وتتم
 هيلع اننا ودول ارش نرخ او ذف كلم اسس ز وق از رلاربع نرمحاضنلاوبا
 اكسس ناكو | داوجر بخل هاو نيح اصللابحن الحا مركع ريبسلا نسحز امدنال
 رصفو جرتلا عيةواهاسلا لن بلحدإبى بولا بعاسر تم ينو كسسصم
 اموع يديرفلاى ل تضقاوعنل ايركسملاةييكيز بيانراوريمالا هيلا عزي يرضي
 لعراوس عجرد عام بلح ئ دايو رنا موجتتو بلح لاراوسمزرباو نابعالا ئزعر
 نبمحا فون [نو لص مهكاطنا ياويزنزاو ةميظع ةلئقم منهن خرفلا
 عسر عضو يزاريشلا تاعي إم هن وكلا جرلازبى ملاوي اد لح ني ساوبص نيس الس
 به ف هنافوتن اهو هفيللا و )وأ بدري ناو اس ]رجا را دبر كاملا يفور ثررح ا

 هد .رربإ باب يزاريُسلا اح ايبا ب اج يل | نضدررب غلا حاجصيلع سو
 ون هنينكتو هزيم خيرا وهو توم لاق وهو يلع لخر لا هب اس ني ببر نييحوم
 فيزا يعويرملان مينلا اب راو يلاراد ئمَْمَستِب مناك وم ام هيلعامو زب

 ربو رذ نافزكا/اءدمحل بقليو سويهلريما ل ةمال رمان نر ل َسصُت
 موف)اقمملتق عامل اودع اج هرسخ تبني اكرومالاريدوظفاح الع يفر تمساررصوما
 هسار تلصو هولتَند:ءعامج هيلع شرنع هلإ|سر بزب نال عدو نار يملا ةاموب بكر
 م١ سيحل ربإهبنصلو تاهلا ساير زوتنسإو هيلع ناكمنالء يرض اداه
 الاربع و بو ل كفر ايدها ةياسالب تانك لاوماؤصتساو

 اثفي

 تعز

 نم م

 تك احا

 :: ويفكر روقشمرب يفونو كررفل سْيشسرلاراطعلا لاملاوا دم ههاريعنب
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 هتسلا ل مسقلاوباانرشنالاقازلءاحيبا نمهيرونيدلارمح نب ناو نع بف انرشنا
2 

 > 5 رز بم اسع 2 و

 3 ه ثراحااينرلاؤىانلااماو ه ةيراملاماو]يسميصلا* م
 .٠ .٠ فكيراوم مايادسإناف ى اهب رهزواسرلاك نر منالل#© هى

 . ه نوم نوم ادهيدلاوريهظ ى هلي انجلش مادو.
 جايسرلارهبرلو بئر قمل اجاعسرلاي امل اوني ريص| رج قرن اميذو )تسمن
 مكب ثيرحل عمم تميزي قب امعيراو نتي يش |: هنسيؤ لو سهلا ل زنرو هدم ئسملصأ

 مكيلخلا حاج ظ عولل سلجو وأ غي مدقو موف ةر امعيلوبو ةليرواجفد ارئبو ماكلاو

 متن ايصو هنمعل ير مو هأجو انلاو هيل ار زع هل ناكو امه دو ةيماطنلابو
 معدل ف رع رشي هّدعمسو هد) همر يرج اذ هرججس مورلو

 ه  "ه |اوصابلتبوترلإلعرترل ناوونا ناي قحبيقوفنحعدو هم

 ه ٠" اسجيرج بؤنلازبولفداع. يلق حرج أبدت كذابك هه
 .  هأاسكزاساناوكلؤاجهرسعل مينلاءزوملاابا وا 0

 روسو تامهنال يو هب درولا ريقي نفدورطصإ دادغبب هئافو تاكو
 امعنررع ئهساربع ئبجابرلاروحرلو نيوه امون ) يرحل اًمازكو ب امسمو

 هلو رعشلاةبعذدةياماعناكدلات يرذملا ل الاينو ىلبان ما نيوهو لاتءنس ساو
 دارزبو يزدليرض قشسربو ٍنازمعرلا ق قرر دنرض حب ع حلاة وركاسع ياضفاخل
 نمو عرولاو رهزرلاورلعلا نيب عمرة ن ايو د ارزبو ةٌكبه نم تعسل اهم علا كلز مويس
 همحننيكازدرسكفو اينر ]تكصُت دارذب انو تناكوةورم ا ةرككو نلخ ا

 بهز هقغتو ةيامعيراو نيمو ىرحأ :نسن اسم رل وو ي) نب نيف لو بالنلا نب
 وله مارح هرم ررعيكم امل ناكومدحو بما بابي هراد يف تيب ناكو يتداورطانوربح
 اولتقف ماكمعقوا هان امدح ما ةعبلل ةليل كلدو ل املااوزخاو هولتتن غليل يلم

 نوردعلاوهجاسلا ةْسسل |ةيث ناكر عز مروسلا نياو بطلا ؤعباباعح
 ظودوواد هيهاربالمر عن نمو دأر بب د رمعسس ناطللل طخ [بوفبامسمح و

 غن (ينوز هولا يلاريبملا مرش: ىلا مزم [ينو عج بايب كس د حالا تعنيه وامميلم
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 وزولاو دوب ناطللا مايا يروزملا نب فري ماشلاها ىبطوبزيزملا لع يرورملا عم نر

 بسام بسال ةيمرضلا لإ مرد اهلا يلا طايل نب ةديبسغن عوض ا غيّسسالا ن اويوىلؤنسريشح

 هريضنلا هزهو ىرلادروونارلايلاقشمد نيريزولا مرت است طايخلانيناوين هلورلا جاتريزو

 و م مدولاوس يم نيّيبا ام بحابو «ه ىلإ عالأ كملس اءنيبابا م .

 5 هعرسسارزعلا يرب نيب ىروزنلإضحالن ب امضبو هرشع ةئس طابخلازب ةمهرفاهانركدرتو
 زيزعلاورلا هكر ةئيحض نابباب هريعزتو سلخ لبا لد اهلوانيزعلا هان اهبأبا نش اوامب
 جعتاامكرتئوسورشلا | خهزمائذرصال اقوم هانداو ءاعدّرس|و ردو مايرُس ةعاس
 كاحالابلط كتر صنف ترغتناون ايزلا عراد ان ورعاكم انا اميكريس ايهساومل لات كمم
 ٍيرو ملا نييلا ندوانيعرتواسنن بم ءل لاق يوي زعل نول ومص اذ طايل نباكد يمل إو
 لنريعءاش اكو لذاح او سلا ايف نكريهؤهو بسد ةمامعو ىلا ايون وراني د يام
 )فرعا الخا مداكم لعل رن ب اكمل ا زهو سس هر غن رج ينختساو هللا

 هرابحادامعلايفوتسارفو َةريرعضاومو ليا شن ى هلزكر_ذججار /)و عملا سرج
 كباتانبيدوب فون بدو | تصف ةربدهلا لوا يف ءرثكب حاولا ناك ةديرجاب
 ركككع ني ماهل مهنم ماشا خيران ف ةعامجوركذو امهتاعاجسامررك اق شمد بحائل
 15 سف هيب نونرعب قسد رم] لوو خبامعيرأو نيعبسو نا خس ناضءر يف دلو لات

 ابا]تّقر ةحامورلح هيض ناكو هايج ةريس هنريس تاكو ةياوسجو نرشعو نسا

 موب وَييطابلا نانا بيو ققح وشمر ءايلاو لزيريلو هيلع امسالاو ناك رم ا ني يلب

 كل :نسؤم حر نيك داحئيش الا موب دقو عراد اج ىننولَخ سلخ سين ا

 يطرد اسال انياب سيب ل ا ا
 يفي وهلا نيةإررل اهيجو فتات ناوور اا ض جب هيدر اذ سبل موهو ماهل جوع فو
 ِ رجل رلَعْضَمْنَسب ماقاو ةسايرلا لا هدرو هقلطاف ةينطابلا عمت يث هميباوملانا

 ياو ا طتقاتييوزوتا سلتا ويتم الا حد دحسملا

 مكايع اينو ] كصئ|رورثو ننس نالئ اوت اهندكوللا مب .ليعمسا

 ركإبا عمو شمرب نوب ويشلا قل يكلم مسوس لاول سلا ر يجو ياكل نب هزعزب

 25 نكاد ريع انو يجو اسع نك اهل هنعويورو (هيوريرف اها نسلاباو بيدخل

 1 تا

 2 تت



 انهي

 © مم

 تاي 3-

 تا مد

 يخل حام سلب يار ماي هثالثم داق م ند همحألا برنو اسي دميز عر كسبد هرهاو يرش زنى ا
 اياوما هرادزمزخاونرلا ف ركجتفلا ها يزوإعفيلهاوعبف نابع غو هسلخو هررلخ ل مراح
 اههنئفذ ةرعصبو هرس اال ر يظن لان نحل مالا ني جيدبد اهدضا يلا ٌئلوللا ةنربلا ميد يلع
 ملتي مابا ةثالئاوماق ايو ثاثالاوبايثلاو بهذلا بك موهمقعلاو بهرلا او نيرايند فلا
 رانيب د كلا نينالش الهرج يزول طخ رخو امل ل اجلاء يل ىيوسار ةيبامضجو خرضامو
 قحرعا هبل فواسراةنيض دارنب مقر قو سيبد نإإبإلسانل | رسحأ امو نابعُس 2و
 ينعاونعين امان هنبزعلا نهيلا حن نلاقو ةرنعتلالم غوت ويفؤملا ةبتع بابل بت والت
 | ار ] كصنوب اند هاطعلوأر ادملّواوهنعةئيلح ا منؤل قبو نيسوم بأ

 بو منا ربطاورببملائلتتو (عاطقا إخلال خير تبملا نب هل لان باش بسير وظتملا ته احب

 الةيفوجسلا كن اهماربهتشاو ظني اهراد خيام ماماواٍليحاو ماد مذيلفلدرطو
 لكحكصم كاتقيلا عوزحلالع كلذ هجععف بلح اب كتنلا ديزي نايل تكا
 مرلع ضني يزحلاب فوومايفونسل | ةوبادجي رماح يدا فون [يدو قتلا يرج لاق
 مادا اسورزثناكو يلع تيرككولا هلم مداخل هورعت يلا لسو كنف طيزو يداباسنلا
 ين يصالابتاكلاد اهلاوهزيزعلا اهو بسصسنسسصل : تنل ايف يدجيكد ام ةروصازغ
 جباتللاو لفنلا تيينسوهو ةبامحبراو نيونيى ثا سر [بصا,زيزعلارلو نير باص

 ناكم ةرازولائب|وثرب دو ءاش كل يدرج دودج ناطل لان صحار كل اهلاربدسن اكو

 ىكيزدلارططاودوج تان توسل اذاكر كتل حل نق اهكو را ءزرلانرس
 يفسوفن لن عرردتتب مدافلر مرعب رمان ا ومالا لوتس زد رمطل ل ام نطل لا ل ]يونط هاذا

 يلضوكرررل اريزرلاب لير طرساث هرلتتف هينطابلا نيمو ديلعخد تورس ئفو اهنخونف
 هركدرقو | شلارحرم احرم اد اوجزيزعلا ناكوهنع هضليرمازيزعلا كرم اموي نيبعيرارج
 ٠ كسب هباترصا عسيلان كاهضإءاش ناو غزبرج ا ٌعداميعلا

 , ه انظ كرب نحيانأساغ هانعتذايرللمتلاالا و
 ٠ أسهتملاكلو تنااذلك و أنور صاغنرصيل تينت مث . ٠

 انع نإ. ناوابصلاربجم ىهيفرتنتبابشلانصخسو 22ه « 1
 اسكوناكلورلالنال ٍفانكتلةازاواوجنكتو 22ه . .
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 : ه درب م]كئ در كد وجرعف ٠ ةبياخ ٍبراياس دزالدم

 مىبن ارانب هنأ درع نب نكرلاو رم ساربعوبا | نيس روف أنه زار سس

 عصير كت عزي زر داغلادبع خلا يجابدلا يمول اس دانون اينو | تصف
 ةذوماورب هع ناكمناا0 ءريغو نوريخن ل صفلا يئن ثيرح ا عما امو نس اي هسا عر

 5 منع اتلارنس] ءتعنن اكرال جلا عالاقنزملو ةبجي شل لمولع سايراعناكهزطابلا مولعو نش اوملاو

 ترع نابننعو ديلا ثحس|ريبن اهياكايل ةيييزوا ةزواوملا هيي نإ يطب ها هني دن ند
 وس ا

 ا ل 1
 نيس داعطع| لون الباقمانملايإ تارت لوفي مرلا ف اين اكتن امانملابلككيراضم

 لفي رجركذ ام هتروصازع هيزونوشلاب نذوو ناضمر يف تايو هل خبار مويلعق نتي باح
 نا طا ناكه ست يدمز كسول اصلا ريعلا ازعل بع ن ضونام | سس”
 نارارلكا نمد ارحن عر دافل اربع شل نمزوكعر باكا | نمعاجوكر هازذو لاربالا نمد اكجرلا
 امياررئونطلان مح اسما ةداع هيف ةيبيزلاو نول! رعاءاوزناونملا بشي ام
 اناسا ٍتاراجرلانا لومي ميل) نؤن اب اوناكىانلان | هلوف امو اوفرعُت لا د اولعن امج

 لاويإ نخل ليسوا تاركه صرب نامؤوهبب هل قلعسالازعفاذكو ذك احيا ما لوس
 ماعم رللالن رابح الأ قح ب يولا ىشجوه يذلا مانملايف كلو مريت هناجحيسأ اناو ىانلا

 هنفش اكو هنفيرطو منواهز غاعي نضن ال 5 اننلاني وايه نادل ور ايتخاوبذ سبل

 ايكيا وبازيزحلاربع نررعن برع ى زن اسس وو تزمالتدخار داملادبع يانا

 نادمهورنزرسويراغوروباسينب مين دالبلا لارواس اب فرعبو يراكلا يرصملا قسح ا
 ثرصو ةنسلا عزه عودادنب مدش ةرمامي نكس رننرميإ ا دامو عرماعب ماقاو دادنجو
 رمح !/ايمرحلابيفوت حزسلا ع زهيف با نمد اعا نا زيكم احلا نالضاق ابيب د ناكو امهزعو نينرح اب
 ةرص نم ةطج درت نالس لان هاش كلمئدرحئدوجناطلسلا وأ تحن

 لاو اخرس اووب تاض نادمعب توم اهلجاعت ةذيلح ال عرومال ان لع مزعرفدايز
 محو الادنللا ةسسرشع ةعيرا هيلع ام ا عوفو وسير شعو نام نام هرعر

 تلا | 0 00
 لافاءلحلإ لورق هذيلخ از اكو عوج عموم هل نيد دامو ةءامعور رورسعلاو

 ه -

 كيل -

 2 تت
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 ميخاله رج ونطلل! ن زفنسإو ضرموب ترحل اوس ؤ ب نالسربلا نبهأش كاع ىدوجناطللا

 منجي ايهسدحاو لكك ٍقابسوره ني]زعط وينام دود نيدو ارل هرجررملا يو دوه دمه
 ده ويراس نيران مْيكمدلح ئيربذلل درو وينو ينالثلا نب سس ا نت ساشا
 ىىلذلا ف محم ميلرناو صحا نم كوع ىشطمل نموب ا او هن الغ نب صاوخ يف هيل سيب د

 هراز هذرعيل ةنيلخلايلا شدو نإسعش ياك لذو هب نيلي امسرنلاو ىابللاو ماعليل/ يلا لو مرض 5
 ينعجركذو ةاداغملاب يرونيل|)سراف كل ذل صولا بعاصيكيز لبو هزخاي ]يبل هب طن نا
 تفر لسؤ ميل هيرب ثح يروب ناو هركسفلراقيلا نيلتتسملا ثعب كر ناو ءانوكو أم

 سلاف يوني جومهبرس ىاهفلاو كلوي يروج ع تجاالو كدعفلا يذ ف كلذوةاوانملا

 لانئايجاو صارو نيدتلاو |حالةعاج يدوبد كولا عام اننو [تسسشه
 ةر اما يل حالت بز صامسا خفلاوب ا يرلوازهو تول  ئيريالخ جرب از يبسب ةحلا نمتيبا نارمل
 رّعلا حشتتلاو يردكيو لمجانا ٍتاررتو يدلووبكاوهر هين ةيانئكاو ةباهتلاو ةن[شلا
 كنإمجإ كلانتعاطو هازنابث سن مكفلو فل جاليذل كر الاف دادس نسجب ةّمث يرعب

 دمجلا بلو زفتسساو ةببسلا علخل مويلع ملخو مول امس كتتافورجب كرلول اننع الصك
 رصين دار زبي ين اكووسرلارفنيرهاتلا بصي رمحز دا فون بدو لكصص 15

 4ة نول حلو الا تت نيرظع يدا تبسلا م وياعي ينو سوم ا لا لمن امش ةيكاشلا برد
 يلع هقذتو احججصدعاس نامل او هسح سيف يرجح عكدو هويعروعبلا ناو لم ان ياو
 أبن صراع اي دشساو يرحل رؤس دور ع انبطل اع امو يزاويشل ناهس ي)

 ل 5 رعش ىلا ىلا

 ه ١ " رهالاوياونلانيب مزن ه نءمرملا ل ءجانل احكي مهو 26 5
 . ٠ ددعرعخنبوطل ريم بن او ه ةسيزمب هتلن ]ريت لق ناذو ٠

 كويشيو اًصبالاقو ةايحلا
 .٠ "5 دجا ا مالؤبإااوكشا تَنو ه ادد زير انلاواجرلا بوي تبلل و

 ٠ نو !ئىشكسلعئبو ه ةءَكسي انك قدعابتلذو ه َة

 ه هدي هيلاتسويناديلا هل مثيئلاويرب نوري»و» ٠
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 نيرهزب نيبال مساو سامر يربخيجيرابلا هادرسوبا زن انو تصف
 نا عير او شال نسراوس)يوغتاوض ان دركي اوهاوه و رماشلا ودا ب اهولادبع
 لاو بدالاو ةنفللا لختشاووجثالا ثردحلا يو حيض ط يفلان وأم يلع تاباورلاب نارشلا ذو

 خياقلاحمبرض|اءدجد بوح بايب نضدريرخا) يد اجرح عباس االثلا موي يف نو عيل ارعشلا
 , ةََنِبلاِف ساصريرجدنع يورو مجريغوطايخلانيركم/ اوم او ىاو]غلل ني عب با

 عطقنا اوهن .نربلا ل هد اسيبدداانركذرف مبارح دن يرشعلاو سايل هنسلا

 ليج بلوت موب رط ذل صاولام مز انين دارجلا جراوت اماءتصق مب اونلتخارؤو ربح

 نتف اهرمارع انف وسد يلمح اهصاهزع عطقناو وشد لاء انبوب اهؤنكسئنأسح

 لمعامل ناطور يكرم مرانب ونلا نير جز سولابه اموقنشانيككرن

 0 ايباوراإلاز هنيلقل كعبد اره ىلا وبا رواد جايه الا مليش ست نبتلا

 ماقلاطها اونا ولا ملل الو جكز ماب اهم يلهرخبةدبجرلا ]يدافع
 هنود بعام يروبدكولملا جات لبو ماشلا ل ودب اس اول اميه يوسالمل ايل رباو
 اادهلز م ميله بت ئمديلا | سراة قيرطل ازعل ضد ناو رضرصيجاؤنب برعلا لح ضعبب
 ,لشيزيرش ارح هيطفتحا لاو عركشن هفروب هذيلخ الا بتكو مماقألا ل ماّاؤ قشمرب
 فاق ا( ا يزول رطب نامل اكو عروب !(ةيدر سا! اهيكرتلاب

 انو سايريلا ثيدو ىيبرب هيلا ]راف هتإماو وس هني )جاى كلذ لا يروي لام

 م اان زيرجابيلاكولل !جاترزتعاذاسجبد بلعب يرابنالا نبهلودلادبرس صو
 وس ينيوجاوعتوانقيإللا ف يكرر كعءاقتلا هارب | يرابنا/ نب حجر كراسالا
 للعام بسسس مينو دوحسس ناطلد ا ةعانشب الامل ولة سول ةعلقإلا
 د٠ فيجو وب تقلوبرن ماشلاب مياوجإةيرج اي اول عال نزلا نيله ينط الان الكل و كروب
 هنماظ امد ىينادقوةصرملا|ارطيب نرش اماقاو باكر يامر ذيتجالسؤو قشم ديلا اخ
 |ط نبل | صرحا يطق شم د ممل خردل يد اج طوس ا مور بلع ايون هن الع ن اما

 مسير ورجلاو دلل تشن هنرصاخف نيس حالا ميرض دو حر ءتبقروع ع توي هسار

 1 "نب ىلا ربل ناءارجاوطضو فوبسلا امهوعطتنف اموبلعب اهجارث اكن ضلال
 : 8 ةافوبد ارغب يوم ا درو [نو [تسصم هكالهلابيس ناكذهترماخ يي رن
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 000 ا القنا ارريانرنابركو

 ملاق عيرجلل ٍغداعلاو عَن اوكاسع ناظماو او للا ةيْؤاعسلا نب كد

 0 يت لق تاور باتا را
 مررنا سلا سس هالو دككن مدلك لاف باعلي ياو
 :جرو ايم ساونجد نا اوال الون اكراعب ن فرت: يلإ مخ نرطلا سقوف يدبر وعم
 ناعطقم بن اد اعلاءاركوو بيع فاشل امال نانو نسيب املا نذواجدف نس
 -ه ل ني ابعش تايبإلا هزه جشم هرهس نم

 2ك ه روجر ربل رمدرهرلاو ه رورو ةايجحلات كل اوصايزع « 4

 ه0 000 ٠ دوري حالا يلطف م هتاف نازل سزبَشل» ٠
 7 هرورس إس اع بيو ه 21211110111 ُ

 ١ ه«روطس ةابل قرف نلداو م اهريعمدانئاذابوطسلاونجب ه٠. م

 8 انتم فاعل ملو مد لومبل يدر انيدعنالو .
 د هريصم عانجلا شاص اهنا وو هه السفة كسارظناث و .٠

 . هرببسك ينم ابثؤب ءانو «ةليتفص باشلابك شيع ةارثو 9

 7 هربا باشا ورش رعلاو هطاّبسف نيبمكقرلا ةانردإ ه .

 0 ا كم ل انو . 0

 ' , امييطصو بنا يزسلاف 2 اطال لهالاو
 5 0 تالا ةعاسلادكلو 7 تيرغولاوناهوضمامو .

 ُ اًكبال اقو ن١ امض
 . هاني ةبحنامضيملالاب . يسلب ز موتشعليزلا تلو 60

 هراذالازعلا طن وجربو ه هدوثون اخاالنربزملاولاو .

 مدل ل 0

 . «قلشولورلاوو كءاوبلا باب د ةرورطنلورسلا تر غلولاق و

 . 6 ىشيجب طال اوسل اهتم 2 جرم يكل رابدلاةلخو 0

 ٠ 89-20 قرييو دادكلا م ضراججو 9 ىزنمسب امنا ببال موو 0
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 دنع الباسل

 مدهتو طلب نخ هنعاوجزخ ينعاوجزحا عدنع ناكن لاق تيب ىف ناكعرئت ناد زف
 عا ساووتت ات امّتحاهد درب هسا بنج يف كطرف هيلع ٍفرسحإ,لونينو يكسو
 | او اص ناكى امدرملا يزول اع وبادعس رماطو وب يو ل سسصو
 ٠ ريزولار جي يسو ماشلا تس َةيَرررزع ئشمد يل ثيلامثلا نشل |لمديحلا اهب
 نب جرملا لو رلا هيجوهاداعرق ناكو اوهجس | داوج ناك فيولا ويلعو]رقلا هنو

 دقو ل مغف هنم اذوخ هيليعامسالا يل ناقد رل اومن اووشمدسيدبد ل يفوصلا نب نسح ا
 كين يمملا,خوي ل يعاسا ناد نيهاربع ف [يذو | تسمو انك
 هيو رم ارح تدب ةميركوكب عمسيإ حلا نفد وو ندو امبب صن بهذو [رنطونساو
 ١» ؟9بيطخلو يرعص ٍنمستلا اباوىامحلاومساملا باق شمريو يامل ضاعلارجعو

 هلوفوهو هب ناكرمصلا ارجو أثر رح الا ورع يدرب ر كاسع تاي

 ,رمخوبادكن رمان بس ةرص قو ميمو [حسصو تاينلابلاعالا مالا هيلع
 كيلا قلو وثلكاع سود امحيراو نيعيراو عبرا :نسماو ف اذكال ناب فيو كراضالا
 كِيعزع ىو روامهرعو بظل و يرعصن بن ل ابادد الع دج عم قشسرب نامو
 + اور صْعو بالطزوشاباو ني ل ءابا عسركاسع ئظفاهل لاو هنازما نيوهر
 ©« هى ىحجعَسش شب ناكر تام نأ لا قرب

 ه "ءههينةنانالرتيبهالع ه تتتيراد باب سءوسراذا .

 م هيناتا لو امارس س06
 مك ةلزلر ولد نيب تاكد ايي هلا مح وزر تصل اولا ةنسلا
 20 بمر ويجب يطل ا بري و تي تكتل اموت كرود تره

 ترطمام تيما اتت طماؤ] سول ارب ل عةباح تعمير لوالاكو اجب و دنيطع

 نيكو تاذررعو ةضجلاعل ةرايط براقع ارجو ن]ولابوبط يو ]سصُم
 نب مهاراسساورعاشلا يزملافوَن |[ تصف اهّيكلَءلانطالا نمت
 ناكو ناجدراو نيعيراو يرحا ني اهيدلومزعرلب ع يزعلا اك اوبارمك ىبنامع
 2 آساخيلا رخو قاعلال مننا هسا ليما هديب تعمر هرلاالمتض دعوا

 85١



 ني

 ب -

 تا مد
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 2 « روصزم الفاو مداف مداخل ه هد دوَحر عسب يرن سلم ه٠ . م

 . « روصنم نرعس ال قب سا هت ناورادتنرناةداعس ه 2,

 مب اًععور عريعلاو سلاتلا سل أوت اعب تامف ارنب يلا داعتر

 كرم ن اقوال ضنا هيل! لش هنأ يبكي سرلا ةاضعلإ ضامن دوج ناطللا ليو مص

 مهسزاطللا بلطت لا [بلع قي امور ايد فلان ينامث سلكت هعينح ين
 ىصح ميلانو وح نين اكو قنشسرب هيلع اهسالا قنتتش تناكام هنو باسم ا
 حيعوباريزولا ناو مويلا لسد هنم كخايل وصخ يرون ولما جانن اس وعزنلا

 موشن نوصل يب ئءافور مدراس رعت اك قسصرب نادرزم ا روس ئيرهاط

 2 يرؤد ولم ا جات عم قشم» سيور وصلا ءنب نسف ل نب عرفلا نيزلا هببجو

 ناظورربْس عباس قشمد ةعلتيل | ككولملا عاتءاعدرساو كادر م اربزولا لت
 هعلقلازيلم» ئهولتنف دانجإل م :ءامج هيلع بو جرنول ماق الن نعى لح
 نناكاولك هوعرلار اد ىلا اوصِمْس ربرح لا باب ىف نسج اوفرحاو هساراوعطقو
 راج الاب صرواح َهلَمَترْسمهولتتن هيليع امس عؤشسو ماوعر انواع
 نال زشسح مهسإتف نم رع ناكم جشسدر وسعر امج ميس أولو نويسل و

 عرايا (تيوجلاىاينابي ناو تاكو ملاومالالو مرح او ضع او يتابع
 عاتؤلو اهلاورمتساو قشمد رض دع خرفلا ومن تيونت إم ان اذوح
 دارج اجل نب باعولادبع هبدلاب جير طال كلم سلس يرون د كولملا
 قشر معرض ناو سايئإب لع جيزفلا النسا وكب قشم دزهانعو هنعالوسر
 رس ءاولؤتد كرنلا تاي ركاسملا داقنإبدعوو هيلع علَخ [ملعاوفرش اردو
 اي عاوعتزون قم زن ناعيا يفر شكبإب ئبوكسع يرون عرار بشن
 نينابلااورساو مهول غذ روما نوبلطب ن] روح لا اصير فاون اكؤير لا نم
 رض نيروسا فون يوت سمح هيربطملا نراوحوغاولجز جيرتلا لبق
 هريئعو ناحل رهظملا يبل كمن قيلعنلا ياس عِاشلا ماى يمرملا حلاو با
 مر وو كول ارم ةلزغم هل نرجحورظنلا يف هج انبا ناو هلا ذب عرب
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 ةنافو ناكر رزخيب امهجحلل بايراو اإعلا ةعجإمو ةيرعرل اي !ناسحالاو داب مالس لاراش

 مكي :!!مماف ةيزتلاو يرجح ارحم ارزع شم يل: فاهانب يتلاوزيز 2ث نعدورؤصنم 2
 نال نالميف مييلع ماكضماملاوالا قوسالو لحب (ببف قلو هيلعّوسس جزها نزعوارج

 طيوالملا تريعو هراثا تنسف كل امل ادم نا حال يكل دعل اره اظ هريسلا نص

 اولا ذاف نكمل هيبأن ان يرؤب سلو أماع يبالي نسج ماكل لع اكاح ماو مايا

 ملظلاو هبببأ بامالؤسلارضاو هنن ترين سب غرم هربا ةريسدراسو م) اح لع
 ىاخإ در مو ناقسس ار وينبطابلا ن داصو قشم د ها ىم غو درلا سرنو نك ةيعرلل
212111111111110 
 قس نيكيممل قرني العم الور نيش اونو زلال مشل ينالفلا
 ,, كدعفرمصنننولح نامل تسلاموم تاور ناكو هزم فعصاو هسج]خاو هنود
 ةرماع مّصاومو هوب اد نكاد قشس درهاظ*ن ناكر هيربلا حيج هنأ حا و هيعرلا ف هلو

 يريم ا واتح الا ىلا|ريرميل (جيبوإ هنذ انسي دشرت#ل ايلا مل ءادئب نيكتنط رست الغ
 جروس طبلا/ث رجاركو م انا ةعتولا ع هذيلكل طخ غور كلذ يب هلن ذافد ارجل

 تاويل ميو هيواخ سو لع هيلاخ تناكح بص يعن سو يعي دينا ةرطينالو
 4 هل ار نيكسط هخوزاشلا نش ليف نؤناخ شن تيت اد | تصن ناكولا تعو

 اسي دهر جاب تيفؤناهتاينالملا نيلحربا لاق يرون كولملعات
 درب ساريسيفون مف أل ت صو تاويل ةزييكدماصنناكو جب دراذلا باب عراب
 مناركوو ماشلاب اش وروجرلو ظعاولاهسير ناب فرجدو تماما دمبوبا اوكأكن دمحم نب
 قاحاوباي دئساو لاء س عحوزاريشلاق مسا ين عهدفتو ياضفلا ضال عمس

 1 رمش اى مشل
 ©  هدورح ناكظ لوي سلكزعو امنبم كنس بانك أنا اله 22

 ه0 ".ه دولا احإؤ ضييلاكلامتاههرطساانثا ميناس كم 0٠
 ةويئيدلولبفلاءاملاويا ساري يدوناك و ايفو قاححاوإ ةسصيت هازكذدتو
 ناسارخ ٍم ثيرول عمسوايئرلاناط هيلا بسن دور وص نكسر عم هلساو يروصلاب
 .. يعش حينيبلا نينه يف لوني يقبلاوصنم رع اسير تكفو ريب مةفوقاولاو
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 موس ناضمررثع حاجي خ اموي عقو و خوبشلا يلو ريككأك يح ا حمس لكونم ا

 وماما مانغلا ب عمس: نسخن ام ىعربرلابإ. ةربقب نطدو تانضوتؤنل ادله
 :زمرإو بصل اذزو هز حنو يدع عركو عخو بيظخ او ءلسل ا نيرغمماباو
 اهن لحصف هنم نوسو عاملا جمس ن ايو هب اجبراونيجنر او يدحا
 ةربعنس ةظعاو تاكيزارلا هيولقم ن نه لن ينيك تنب ةضان تف
 تبون ح اص ن ناكذ هند روريبكلا ث ركل تحس تارهازلا شن عيَبعإ اراه

 هير ييرصأ عزك هيو بي هيوكبإ او لل ازيرفصح با تس لو الاسد
 هبيخلامد ب نصت نرمح ل ضد الإيإ ةارتبزيلع تحعلاتنددعجو هما
 كلؤ و خاملا رنسرروقنلا نع اعجب | ورب نوحي ىلإ موي رح ا مهل
 ريموالعنلا الى نامي زاجشلا اهل اوبا معايا زيف عوب سا ةبعوإ عينو
 9 0 لصطسصتخش ب يلام ملازكوب

 8 # اولاغ م انائر ميرسي ه انش ]خوات يلا نما ه و

 ه بانا اوني سيلذ هانيلعاطعورولا بايد و 6
 7 ى بارتلا (ىهز موباتش اكتم ١ اتالقيوو .

 ةتتامو هقرسئسايؤؤ [ينوةبا مجوز ورتملا وهن اذلا ةنسلا
 فخ [نر] حصن ماشلا بحاصنيّكتَعط كرأن) [يفوابنلا بيَمن ناويرلا

 هبإثملا يزيناكؤنح ا ويتفلا ينور [يتسالل | ياعرب امسملا يا نييلعزي نيس
 الور ثجبن ياكل اجطمئلسلا لي ولع احلاسناكو هاورو ثرفل ممل
 ةريجواس تعطقرت لإ قنٌجاناراقفتاندارجملاوهملااًروام كلم ناتاخص
 ةراعييفو تف نزرسيلا رواه مل اسيرل احبت حل لمحا نا سدا د امس لان نجيولت
 بشو ساري نيرو صئبوبانيكضط كانا زن[ يضو::ن مورا ويرعا عناضير
 امر وزرع ناكو سيفب د هلوملا جرو اولس هن انركذرت ماشلا باص نرل ويب
 هضيلخلا ناو ناو ذهنيا ما هلورل اع اتهجوزو نقر هنباوتكبأن | لعضو
 زموأءاصاجم ناكو»د (يوخيرفلا عمي قو انركذو قشس دم هارنا ناطل داو

 ةصأقاولسسلا مازتلاوءةرطلان سك يرو كوللا علتيدلو يارسول رجح اذه *
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 3 ٠ ملاعب يايلعالدب ه ةنجاع لواحاز ابك تيرس و هنص

 ٠ : ه عاررلا نانو اع نمل ءاكبعضوالعال امنا ارالمو 01

 و. * مناول يل «لكاو ستوسع م ىرطانو انو[ هيوجكلمن « ٠
 4 8 ءوأسبنو دَجاحرزع لوا 2 هرئعواهرلا اره ولام . 3

 < ©. .ه ممائلشلا وي نميتنكال ه ةمقلب جيلا تبول يرجل ه

 ناطلد ايار ابدل درو 07-520000 هر لاو ةبد اجلا ةسسل ْ
 ببي كاضبا عزو و عودل م نعاو هرداسوزيزعلا لع نادمعولا]ءوال دوبع
 الكل ومالا خا انههن اطل د لاقوريرزولا لعد يوكدلا شفير م ناورزبزعلا ف كيري ولا نا

 رج | اضرح لبتالو ارغب نيكالرب نايف عةدص نب عزو عقتاو هنيلفل
 هلم و هركزنس ف فصالا بتالاداهلاعوهزيزعلاازهو تصنشسا مزه كيلع

 لوسالا هتملاوبا ءيبسو دارئبب نيّملا ترا [نرا|سصف مر أسمحو ئبر رشكو كس

 اوي ملح ص اعلا به ميفعاساو ثبداحالا دودو يرعنإ) بعز موك و طن ناكدناف
 الانو ناب بيها لاف تعا نيكل ييييلع سايس هس !لوسرل لبق لاق ةيساطنلإب
 هدهالساد رجب ناوفتساُم هلتتباونف امإةفل|ضحاو مدر صرتزولا ضحاذ ل ]ا ض نيب

 طنبجووالسلا هيلعو بكين اكو جرف قل خد اعو ىيولملا نم سو بونيورانزلا رشيد و
 هولتي يزلا ازعل وب ناكو حره ان لئلا قوسب اموبزاّتجاف ةماعل ار نع نجلا ةمرح

 رماذر عش نطسإ«ن يروا وجم هدا دصارطجنرزعاوربجوو هنع ةرابعو هاما هدد مالك يل
 نيلاربظو سلخ عبار للم ىلع موف هل بصغث وادب نديجد ارفسإلا جرخي نإب هذيلا
 و و را سلجو ئبحلارد ايل اربع
 هينطابلا لتقف [ضو لحمصم مالا لوبملارد امل اربع جلا قرنرو سانلا بولد نم

 هبطصإ مراسي أس هيلا اوثجشاذل رعت |مهنسئفان ميزان

 هربت هلم هيلع ثوم هي اود رقتنعب ايودريزولالخرو ةصرفلا د جو ناي )

 وحسا [يفو هنع هد سو هله برزت يؤم يدار ىلا رسولا بحاص ئودغدر اس 0

 داود دو لحس ضد قش موزخا هيزع ل ناو ويجلب ةدسلا نهي تام

5 

 نا -

 هم تاداوسلاوباهزيلكلا هسا <لكوسمملا اروح نبدساربع سرج يرع!ئرحاولا يعذب
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 : اسيالاتو :
 هرسالايلااوراعا انلف كو اعبخب اعبحب ه اوملل لرسالان م عمد كفانا انانو ه

 كد ذعكنع توازن ميم امس ا: يرازعولخا ركل

 , أصبالاقو :
 . اضع يداوباموي انعم « يصمرهد مجربه بذإب ه

 , اي ءادف ضاءالا عسو اكسو يلا صولا حجربو ٠

 هلجشن انيلعنيبلإبناك ه نايل ين عاام .

 ٠ أَسيرلا عبس تهزؤو مارس يب سوسو

 : اسبا انو :

 اضاف تضفناو ه م اصخرزت ىو

 : ص دد اه]صرلا نم ٠ دورملارركيزلاو .

 ناسا وجلس 0 قلعز اككركط ٠

 ء اتت !اهاو ٠ ةرطسب فور سرزاو

 0 اًضادائو ٠

 ء نينعاطلاة لج ىرا9و « ةورعاولدرذا قرسحاو و
 . نيلحارلاعم تنكيينيلاب  مرسيلع تلدرأل كرت .

 , نيس اشلارطن نس|ربضن ء مرعي ط)!نإؤلجاوم
 م نيّسياعتترانلاشلاح . مره لاح |يلاحانو

 0 .اضي : كا او ٠

 كو مه ن احس. ىبق ني مك . اقتل ننقل

 ةسلازيا ؛ارحأ يف ةاولجلا رعسوبا نحلل يولع نيجي يفؤن ميو تمرفتز ذو هريغلاهي النو

 هسعوشلرلاوبؤاعسل 8 كو ةيماظتل !ءىضدو يزاريشلاق احاول عمشنت

 ابك املا ليو املا ةلاسر ف دا دارعب نيرعسوبأ حرج سس ئ كيبرحم ايفءاعلا

 يفونف ةيبارضو نيرشع ةدس فءررخاو ا ب ناح نالسرإب فررحم ان املس نيرب

 تافوإبت هداق لوتس مالكءاورصشلا نو وبّتم ناكرتو كنذ زيف! اكانه
16 
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 3 سقاس هراعطشرا نم نألو

٠ 

 ر. يزني كوشن كياب ناتامنو غارت ده
 ٠ بحلا نيارُع تزئانتو ه برط يمول نضعه اف

 . برئ 1و هةدر اصلا ويه ترعو .

 521 ا
 ٠ نيعلا طوع ضرلا هع ى هباّضاتئوانلانسو و

 ف اعسلائباو دبره يف هاهلا [عرضد اوم اى سيو انيس ىنالاهنر اموت عزدتو
 ٠ءرعش اضبالائرزو قئوالار هدو هو يدرور بلا نيالاهيا

 ءابلفانلوارملا قب المو تلانن ه ميو يلفت اميل نوكش
 . ايرث ك بيرو كلاف ك يرتب ى خبرك نع تضنولو كفن م

 ابيل ير ئماشال داعم هايج نانو يؤسا كن م
 ءايزع ادزتتي اصاماذا كانت هرخآ دينو( هيا زع كتف و
 ء.امكمملط اسم اءازا تلات م يطمن اصور لوف كتم
 اينما سرفو نآمظ داوم ه اصيب ندي وز عمو تلقن ه
 ماب منطربيومل ايحطاغو م رها لكن غم اهاماذا نلاتنم

  |بيرق هرجض امج انلماوب م كل الضا ذ اياد انس عمار م
 .ابغ أني انت ةنال عر ازو و ةر لنسب انيزافنازينيخو

 اضبال انو 1
 ه جزملاءانج يوعركك زم ه عد علالش الماما بقيم

 هداف كسا نمولابكاربع المحس زا رب جل
 هد از الو امجلب |يفهانق ه يوصمر ا انامز «ومنكسا ه
 ه "دعا داو نيرص ليو ه اطبنن خضع إلا ةلظزمالظدم
 ىيكواملاوعروافلاو باطب نه هىذ الو ا مناوي تمل ه
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 ربحولا ثيعرا تاربجؤملاب كنم قرصا ان| بوبا يرشبل وح النتكامالكلانن مدا

 نييلازغلا ارش تدجح امض يريزل د جاي فاناو ترظنف] بهل يار ظنا كللبفو
 ئه در يعزيلو هسا وجر يرج سس اقر ,ونوىبلبا ىربحومل امي

 سادارمرحاد ارجوم ىلابحم ناكول ىسيلب ان ا هاجل ازهر داصلا نإ روما انه
 هسلج حز ئلوؤعلار اد يو وار نيلثم ع نايرهملااز هش وفين نيكو امم الع ٠

 اايرلاو هنيبد بهذ ين |يراك ين اطبش هدالك د رماز هلام يئاررمم ا نسوي
 وب| ين دل مرملارسل إعوره اّسلإاب لوني ن أكمنا يلازعلانع عاشو بسس ام هل

 عاسوربنم ايا عوهو اهإرمَم عقر كَ هل كول مح يف دل بنك هنا فسوبنيىيح ا
 ازهدطئرلا باوجازه لاقو ءينيعئيبام يلازحل | بفم برملا ر عضم ماد ممسإب

 نياك ناكل او احمسلارمسوبا كويل ازغلا دعا محب يدجركد امةدوص
 لوفد عمو سل ا ايندلاز خايإا دب لسوتيل بذكلأ شخ ا بزي نب ابلا
 لاّيوإت ربعو مههتس ممل ريت نا سادس )تلت ىف عش طايرل انه يف ىسيإبا يار

 كلن اكامما جاور الو اهيفاههراوأمدلا كسل بمول عزملارغككا انهم كنق هش
 ير هدا هددا هجر يدبح لوم اءاو رج املا انه مدب مددأ ىلإ بَ صوب اىالا نيرصعلا

 يمال من |مميز اجا و)اررصلا نان هيلاقبستت ادعس يوم نيم هناسلبف 5

 اصله بزف [نيئبح هقلقاو[منينا هجر ا رقو يكبي فهو ذ اصب نمح لا ما روع

 2 : نيف دهس كفيلا اليل

 5 ٠ دج لا دجو نم نحاو ء يرجو اهيبامو نَع يزه ه :

 ٠ يدخ تيءايهيع عومدو ه اهي ضار او خي [عومزمم ٠ه 5
  0ئاملارلاو يصنرملاب يفلبو يدرورمرحل ادمحىب ,رفطل !نيريس املانيدسا ايري

 نيرومْم االضنل اره ناكنيرل) حالسم نيدلاروغ مابا ماشن ايضا نيدلإ لاك

 لبدلايإ ياعسلانياوو اهلا ئياوةديرجلاف بن اكلاوامعلا هرككن روكزملاالعلار

 يفت اممسلان بسلا ارب ايرلاورثنلاورظملا يصاصإض افالا ماما ناكو
 هداربعوفانللن اكو مي اسخحو نيرشع :تسدجب ي هرورمبحلا نب هدداربعيماعلا

  5غب اسمو نيعبينيزشا نس نكي نيدلا ل اكم سو جي مزس د 'رارولزملا
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 تلم ينبصملا مم ترطعو مووَسو هعامر و هش أبوا بلا عمج اف ةرعملا ذك ساناب ءاطعات

 اذوح مالكا وع اورس اوخيبماو هنسلا ل هاو ىبدلا بايراو (لهلارورص ىْاًسو هنح ا مل

 ناكوللةيب| د مرش الهرة والو ن الس مييلعر كيب !/!ثبِع مترذايب س مشو موس نم

 ئرم|ؤ وناس ميدو هن انسح يطغن هروح هت أيس وبلا نيس ايناب نيكيزط ملسن

 خلِإُو سارهر يرج نك يلا زخلادماجوباوعايوسوطلاا يف ازهلا خلو اديك نرمي
 2 د ادرس سلحو ماوعالا ل واهو مم ن اكو طعو م هرمال واذ! امزتناف هوصس ناكل امن

 2 جرخالذرانيو فلااطع افدومنن اطاداراد جى ط مرير طايرو يملا ئيحانلا

 رحل ىنياكلافنوغوربك كو بهز نب قوطو ريال هو بهذ بكر عىنلهرلا ةييرزولا سد

 اهيلعمناسلي ليعرف دات اميش نوعان ىلا ايوب جرذر بسس اني اولا داعبالو

 فوتون اال ناذروطيلقلا ممالكلع بلاغلاناالا ةَمببطل تك مل تاكو

 انصلات ٍفاربلا للبقو فر ايسوبلاو اهلل ان نأ كرد نب عدسانلا فاعملاو ءعرافلا

 ارعإلا يك تسيرسروطلا يلا قوعربو رجل ص اجذَكو هدجز دورس م داؤطصت كباس

 ريخيإ عزو ياذب ليدارسا لن بسم اذ ارمالاب خت نيككب ابحالاب كاع اع
 يلع س اوم سالوسر لافت يوبج وجب د يجيرفساث نسما )يجو | كريلع ساس
 الخ در تسصصلا و نيرا)بهارلا صن إامولاعالل اون عع اممىضغن هلي ماوسأ |
 عال سالا نيد سانلا ان دزنا/لل انت ملسا ناريرامل لان ديصس يبا نيشل ايلا كد دوي

 ىلا نآلا» ,ولج)يرزع مالا" انمللا تملا كلارك نم تيوب لاق لاري هللاعف

 كوني يذلا خل ارم بسلا ,سا الا هلا ا/يفعب نيم املا لال هددماءينامْبلا

 نعي ودوياضانلا دو سس ادد روُشم هنا اونظ ل وبسم هساالاءلا
 مسار مص زحاموبلا اناو مسالا كوعد اان أ تنك يل ارشاعب لاننوبرم ارمص

 زمحا ناكر سس اك هش كلا ةمزخحلا تب دو هبح نسال ويب اْرلا تدش

0 

 تا م

 2 تا

 ٠ اضتلاريفاظانانيكملادكاة رربرل اموي لاف تح هرذعيو سبلبالبصغْييلازخلا

 وسم كوتبر شن از تصاتيرااذارفلاونفو تا تحاذا
 . ءتكلزو ترد اف اوناين ه يوما نمدوعس بلو انكو ه .

 25 روسنر لإ يسوم ل لامر وطلا ةبقعرنع سيل اويسوميسلا سس او
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 لخدف ميبارتسأ ام أمبذ نولصب ءراعرمهل ءينوسلانم دع امجايبفو ةروصملا الإ! يلصبل

 ويلان نيكاكدلا هربرزطف هيؤوصلا يز يف هنال هيلع ب رض دب اما هنعرضانو ءالصلا
 010 وجو وز مير سا اوي جدولا هاوس

 رلاو هينا بع يساء يه ني نسما يف [يذر ل كككصف اذن ءوعسدببا اواماوممي ١

 هيلا ضيراتبلا حو زياعيراو ننس :ننمؤرلو عراد باسمي متر تاغ

 معيردزور يغسلا بالا ضدو ناضير غفر والا احاصر اكو ماشلا اشم مرير

 بحاصؤبرائي يزال يإنيدلا ب ني نايل ينو ل هكصصف عيعوطنافل دلو
 بدران سابرتت هرخلاوو هيبا توبرص تنراذابمؤ م ليسا هناانر كرو نيقراقايم

 هميم يرعزب يرش نصرلا ربع يل الص يبو فو هوبعاؤا له ىلإ سحر ل خيف

 ريحسوباه ينو مه هيلع ساؤلس ينبلان دوم م ارص نبل لن املس يعجب أ نب

 اًممجوزورسعلا ءسل اد نز سب هتافو تاكوايندلا ناطو ناذال يف نوصلانسح ناك

 ريغساتاويوفدلا يمي نيلغ حانلا!ك لح ةسلا عزمي هسا عر برج سسصفات

 رند اربلها عادول سلي نطملأ ماض نبلاو طووول زين الكي نقل نسلا
 عيجاررعو تالكلا توروانوبرملا ىلايفايرو هيلحارخا ييَدلا طايرلاإ ارز سيروسلا

 انا لوو نسل ]ها متراهرزب اما يد اها دروس ناكواملا ني ايلف زيسوي

 تايبادعادورموي ايررشناو ىلإ لزاحاو ثرح هس ن حسو لا يركي ولع 0 !اهيهيرلع

 هس دارج نييولعلاو زهو هنماعحس هناو ىروباسيدلا محملا يباله ارك روشلا نم
 نساهم اوس م سورس ويس

 [يلاؤنُم هيلا أركي روب كولم ا عاتنيدرسحم ئرلا ب شل اهيلوبو يلع ني
 وباركذ 0 علا اي ووجولا

 يططظمو هنطابوادلوالظتسا ةسا وه اان ينال
 املاوداللاؤ فولد ناكمناببحبايشلاريمعتو امنعالاور امئيبسالا م ةبانيلموهو ماحلاو

 ولا ومارعالا |مضسولاهملانيويركو ل هعبنو شم 4 راصد هصاخدحا ف جبالو
 ملحفوع انوع نوكيل سالم عرعاسو ياذ دربلامعس نيرصاطّطسوبارينولا تاور
 هيبطرتيباعو هيلا يويالقسمتقلا هلو انا ةعاطل نان هفاغنن كتطنام

 المات



 0 2 اسانيرا اوجوم ع |اماذا ه ىلا نيرباع بكرا لونا « اعبرب

 .ه و انباهذ بانل احم, ءاوسنو 0 انمالس ّىرنلانانلاورعاف 4 0

 . , انبانجؤانضلاانن إس نر هريكاح فيكانل كااذهزاجانل 1
 م ماكباحيفَسانطلغىاتاماسنانباوجلااهااهل تن 0202 6
 : م 2 هانبانعنانعاكساوانملر و هرورصمسرعايلةرانرعت ه .

 لوا م ديعشل اقور . .

 سه  .ناحكيلركنيعورناو ه نام واورككدا . ٠

 ٠ م نائرلا كح ازكهنكلد ه اف اوف ركلربرا الفاو ,

 مسو هيحووملايلعو هرج يببالن يلع سأ صو كحو سد زييطلو ءزمجرت تّننا

 لباس ناويملاف هراد باب خشن هنيلخارما ينوي مصحو ع يئساتلا سلا

 كروب عج بو ميدح ا نم باوب !ديِلع) مو ارج له لا يفايوعرر هل اب إب ءامسو ةيلح ا
 حج قش رنمءِرَملا نكامالاِفع تاراخلا يف عرشو لاعا نبوة رشد وىْولا بحاص

 عرجو ءابوفل ئييلاط سر افلا نسوح ن اكول نموبلا ]هور ن]لطاثا باكو امكنلا يكمتط

 سو نعزح زيا يذوب نيشعل و ملصق د كلذورهصلا جرم زن ييكولخ فق قسّسو نم

 ممل اوملت اولاقو ماملا حالسل اراه غو ءٍرِبصِعو جاج ضو حرم او هطوخل الاحرو 1 ادحا 0

 عبالطلا تّمتلاورمصلا عرس ا يرملا اجو نيب لان ارمويلا كلو ين رحا كيتو

 موبتف مةلزتسو ممايخ يلااوداعن مي ةفاطابمر )او لبع ميطعلا حما كلو جرتلار هاش الت

 كإذ ع قبولا ةةاوارمات اولهم

 00 7 ضخ اووهسرؤب 000
 يلع ئناعاروع  ةروع اونا واه ش اوفئدرل َةمْيَح يزعلا مَعوملاطبارسأو هلاجد
 ىل كحق مبان يلا عرتلا لور دقراوعجاوراصحلاكبانارعتساودمبإلا يكرم
 لجىزلاوهو ةبعرلا الد اعا عاج اكو لصوملا باس سيار وس امر تس [بدو
 ناكواشن ةربكالومذيلة ل يري ن نيب ن ا ء'ولإ ااغل لل ناكو يلحرع خربلا

 لسوملا ماج مهل موي لخزع ميرعو هيرارئل دجال لاو لالا ُعييطابلانيزوتحاوت
021 

10 

25 



 نسرحالاونضؤنابو يالها ليدوبا هركك نامالإرروصيلع حيرتلا كوسا يبدو ءركديسر
 مضجدويمو ل كريلم ]عري إوهشانيورلبلا,ماقان يل ملائم ةمامالاي مشا ئورلبلالها
 يي داج نينيرسعلاو كلاثلا طروصيملا خيرشلا وحد ن اكو قس ديا [سفاو اكىرلا يم م ارم

 الات اهربب انرءب طع اونو يرفلا تعجل مينو يشالتلا نب سسسصل انفو
 نورت هوما باصؤقسربلا دل نيسرمالا ل اولسر اذ دكال هل عاوذ رشساو مهدنع
 رتساولوف خيرتلارلءو ىنجو هركسعُي نجلا ي يف مويلاراسن مهم ا> هيلا نوح شياو هب
 لزانونكاسو بلح ءاوب ز داون اكوميكأطد الا نرسإبو نولتن ليل ان ايرسمعسو
 باسل ٍطنكرلامهسا نمب طبل هان اًسو ايص َتوباصم او ةنماة ال عاوبوعو تاناخو
 راحسإلا تصحرت 0 ا هبوروباورسو باوبالا هل اوتو

 دصا قون عبو ءطتحصن قبرازب نوهكس لف يس الملا نيكي راو بولمل !تاطو

 نيجداو تسس ةنسرل ويف اغصالا يفاسار كل عوسلاوبا سابصلا يب لسن ريحا نيرريح نب
 بهزد لع طين او نيس هكمردواجو ناجع ىخ جيو ثيرح ا بل طورفاس ةياودراو
 جيبرؤام فو نؤبصا يلا داعو مالا لولا ايدل ل هحو دارج حّيوو هينوصلا
 ساريعوان ب اهولاروعويوصلارازَملا فن ريحس ن امعيف) نإ مبصأب عسزمالا

 ايدو لا كصن ةَفال عز او عوف اججزم ارحس ئوطموأمهرعو عيوب ٠
 زك هيلع نو حال ازفييرانلاوخاعنا ركأوبا وس تدمج نيرا
 نع ايد ف يقبوربئصإمطاناو نامل بمحل نب واوهو يدج سس اذ
 امهريعو يهرل ادوحؤيزاطويمقلارمح ابا عمح برح ٌبابب نصوو َءْيسْنيعبرا

 ةوربلا»حتيوروصتررفننيدمخ فاعلا درو شتس | سس مينو تن اة ودص اكو
 دي ةباودلاو نيحشو نينا سيزون يتلا تإوال باك ايو
 ضعب يف دمر يُْم اًراو ساةئيارب و نلكو كمر ِفل ف داجلا انكر ولا

 كىيو هَكيئياريمسراصو ميلخاب ساو نامزل اهب لمَتووأرج يلار اسضريرارل ١

 تلاورثنلايف مشمل ابل يلاءل ناكو ناشي نارمصب ىلوووهررثدساوركولملا
 كؤيررفو مسير هنصّيتخ او يرن ناساوخ ل ارداس مول عيوسرط ا اديدح
 تنكر قو اهلخربرلو [دعى شت هذذحو متسإو ةوُعب كيزيراءازذاعب
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 كلبراكو ارا ل اولسون ترب ترح ةملد لاون اكو كزن سبح ئءاوبرهر ميارصأو نيلسوهر

 يىلاداعو موس اصر ام كلب راعو وب ترض ءاوبلغ رو اواكو مادا بالوعْس قبرا
 بكيبم بح اص نأسح ناكر نامالاب اهزهاو ضخ ىراخلب ئبةلودلادرب دعابو بلح

 راسم اهباباوطعب لف عنس ناسحنب قير | ب كل لاطذ حس يسيلع هوضاو لتتعان

 . ناكر توبات بلحيلال حت هزو نصف ئن موس اوف لتاقو مجنس صارخ قبرا نيك لت
 ناك ماقاو عسيلاد امان اح لطاو هزامالاوكسعلا ءل رئنعن قبرا نب ن اكس دمحم

 دقراكو د ادب ر صد عسب دمزع [ينو هيا مسقحو ,شع ملم املأ ةرسل | بلح
 ةيبحان ايري د امعجا ذل َةيبلح ا بهاتف هأش كلب نري زيإبي نطيل لا

 تورو ةسلا نهي سد سيد ساد دارغنسال ان ييوكدل |سيئريولامزقتو

 5 ميكو اياد وعلاء ئسبملا لا هزفتو يوكل نشيرهاورلادعس يلد اب ميتا
 عوزتنو هفيلخاراو ٍغِلَقْنَع اع شفير برس هؤيلولا ىلإ رسب دووحأ  ورص نيروضنم

 ةيلارادضاسل ىضحسيلا مدافلر ظنوا بهر 6-0 !ًبباهفيلذلا
 يشالتلا شلح فال راتلا ف سس, |رو يوربإلا ماقلادقعلل يلؤنم ا ناكو
 فاعل نحل درو ةراسضيو ةرشع ناي ةنس يو لاقف سلا عزه طلت ى ورب انا قشمرل

 15 ناس خّيحاننمالدان ناي ورم) ا روصسز رمزي دمحم ئيدحس ابا مالسالا نيام يأن نا

 ”ةيئطابل ان موتريلع بنوم نارمه حاج خرذ مييلا ربوع ررصا مع رجس ن اطللا باوحب

 هكر ةربأم| نإ: اد وبخيإع مل ىتوب ائاوبرهو هولتكيد مهنبكاكب هوم رض ملا و شير دق

 الإ :هياقعر عانلا تح ئلا هنمثملا تلال واليد اجو ن اكشب هل لائنبو محشو مفي

 ةلجدلعمنرشم ارورل از ار اعيد امي بيل رجس نالللاتيبل اهابزت هيلز اكوارج

 20 نإبدارجر !ارابخالات لصو نابحْس طرز غدحأو ه اتملكشلل :يسيل طارلا ةعسإ ءاهبإلا

 طساولانإم تسلا ]وبوبرق هينطاب قشمد نم ةياور وص ناس خس ةلصصأو هل ذاك

 ماع بويا ئيوورمبو ضعيأ !قْرَعو ضعيلابلصت مويلءز متو امهرغورطت ع ريدر ١

 5 اهوكملدما# ةلاوعبو مابدك )دوو مس هتوحا عبور جوف هراد تردْزْض

 يلة سريلارمنستا جلها اك ميفو ل جر ةباعبيْنط ابلا نساولتمف إبل الها
 : هلتقن جب تسريلا مه قبرانيناكمس بعو (لهاريلا لش يفر اسلذ )صولا
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 منالاعوو ينم دما سبل هزبس منيلفاربو هيرب قيب يريم او هسمّشلاو هسارإس

 مزيبا هفيلخاررأ اصلاو ئسربلا] عورتنمرس انرقنسنا نيك )جو سيب د لموساغ

 ايي سيبد مانو هركعو منيل مب غداوبمنو ا اورساو هباوحا لغعت] ضو سيد

 ككانعو كيلا ةنكوواو تارنلازإ هسضزؤلاو حال يروريسي تن هميوتاونلا ىلا
 رشا ايزل نيريب د لادن تمحسير هاهم سيبد تنون نال افنزوج ةإما 5

 ناحل ملول عجابقو سيدبد امكان لوتس ] تقبل مذئاذاعدحا ناكودل ير مظسيإع
 نيقلراوواسراف نيد وس نيل ا كع نإ ينرفو فالاوثالا اهساواراؤبلاو

 مي شازصإ لصف ابويرسع دنس هتبيبع تاهواروساع موب هارب يلا
 اعل يلاوبماقلا بركقاوحتلاونالاهراّمعلا وشو دارخ, لعروس هد ةديلئاواع

 اليطامإلوكوو ةسروملا نماوم ا ظ سا ماد مه ال إس لوتب ةئتر ميلف يل ايئرل1 ني...

 ىانلالعور ةعقرلا | عمنيلخ ا تو لم يلا فندس| نس هفو بجو د يعرل ل ء منطق هند

 لمان ارونص ضن ر وسلا راع ارب |ناكوهلام نسروسلا هر اهنرماو مه خا
 دوا ؤاوهدالو قانانخاعهنباحلاءزعو ايوب نولعيررمزا او لوبطلاب نوجرخي ةلحلك

 ةنونلا باييلع ؛ 0 4نوناخ تلو بايتلا تعد دارغب ت تسب :يزنرعولا اوناكو هنوخا

 ع هءانرسبد ايار سائلا ل هداابره اواو فلو جايبرلاورونسلا نم يبلع تيلهو 15

 را ت ذاد احباننكي لو قيطبزغ اولاتت هونلاجعن اما اسو ةَيرع فةلزنو ةيربلا

 2 ةرصبلارضنر هرتاا مييلا يعم كيلا ايس ٍهيرف! قفشم|اونبو انس بسلا ريعب

 هحلاسي يذلا طمس منعوا 0 بول والا وسر

 بلح باص ناوضر كال ايزو ِهْود ار ١ تضاطو نغ انلايإع علها

 يوتا ملا نع كيب ورب )هند /د اع ةريسمل 0 اوهو

 ةيرج ال |ورلاول املا نةءوهرروصيلا يمملا ل وطصا/ا لسد انو[ تصف

 راس قو تاراثادلو احلام ناكو دارخب هنعتزوربو بجاحلل بْن يو ميركسملا و

 وشلل مسكت ةرطما ةملقيلعوصو قدرا نب كل هل ورئار يل | جرفل كلم نيورغب
 مع وبران يكل لزنو ةنسلا نه 2 قلسوحرسارق ناو نيلسوح حمل قنعاو
 نئيورطج ةليح] عاب هذئس التو مكضور الا نصي اراسو ةونع اهرخإو

 ئلصو



 د نيطلب ن مروعس نارس ان نهوةرساح اهيراوج تين هيعببيجذا كلذكيف انسب

 ئوليربساو يثولاي نعي ه يددرللا ةيراج نازل يف ةيهاتملا ب !لوماجخ نصي
 يرئنملا رك تايبالاان دودو و جوليدموب هلرهرلا نم عاطبلك © حوسم ا
 هلتش هيؤوملسلا جيرانه تيار دفور ذولا لس روم اوهازهر سسسسحات

 هدصرو يؤطلا نام سدوسا مال هل درع ياما ام طريمسلا نا كلور خلا هحو

 ةرع هبرضت د وسال هيلع بيونذ مداها هنع فو م املا لذ د حَدلبوط ةرم

 يقحدوسال كلة لاتخاذ ينوعذ تطحن جارجلا.نئتبوهو هراد لإن نيكاكس
 ديزولا نق ناكور وتس ل والو ميل وعم حا ىذع نكرلو ةليل طيافل ميلعر وس
 يوتا اماباوربشأ ٍة دعو نيس كالث هير ازو نمو انالئلا مويرفص ليس

 يربلليريرفل وبان العز بدع نيؤزيرمسسملا فون ارِيوْؤ تسمم
 نيمدراو تس ةَرس دورح يفدلو قصبلاب مارح نب هلخ نكي ناك اماوم ابحاص

 ةناطنلاو اكل إب هناي لها قافو ههللاو بدالا] و ركل عمو ةراعيرإو
 أفو تاكو تابئاكبو تالسإمورحش ناوبو هلو هرايحلا نحو دحاضشلاو
 عا اهثدساويرتنا هريعور ونيل ان ب|سأ :خويش خوبْسنصيورو عصبلإ

 هيلعارقو دادخب سِوٌسر# لا جدد هرح ويا ضو تعاتشلا ةنسلا

 أذكو اون زخرمالعال جور برج يزاوهالاّرع نرمكن جرفل |يإ| ريس
 اهربإمل يكرهك ار هساومو قرض ينط ايل انساه نارضبإ هنا بيسك هسملا

 ينساب افون الايس بل اوّتنس نيروؤببلا يف اواسو مرخ ان صاوخبلغ ينم
 دارت بر عوعو و ركوب ريوادحاوافصءركع بررقو يبد لبنا ليلا
 .. كعورورلورونرلاويالإاو فومرلاب ثْيساخلاواياعبلا هبي يبو فيل ةلرادو
 سن الاد ادج لما عما ءطيللازه جو اعرلاو جبتلاو نارا ارتب جمني
 ةامجلاوارال ىهب د ءرسكر كه ةيعدالا غياض سايل اول متباو تانغ اوزقو
 لة عريب و هلإور مزغمو ةوسيملا ةيرتنستا نييكنزوننهملايقسوبلا ناكر

 كلما ماظن نيرا نيزوو هفيلخلان اكو لوالا فصلا عميس ]خي دركلاركعلا

 5 !العالاو دحض قيما رحم ئيرسول عب لاف وام هفيلغلللاتف قونصاارخاغ

 انوي
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 : هر ض اح اب سي ضاحو مه يخيم هرآسابياغاب ه 1

 » 2 هيرظانزعو يلف نعرتبب ه أمن هيلا قوس تروس ه 1
 فون دجؤنش ةيامنجوةرشع ةجبر !ةنس قشمو مرقركاسع هيظفاح ا لاقو

 لا ايتن ناكركاشازه و وزفاخلا بيوت ندد ووحالا جير فصتشم مما موباعب
 ٍقريسلا بلاطو ايفون اينو[ تسصخلانن ساد كيك ندوب يرلارون
 ارهاج ام اظن اكنإبصإ. برقر بهسو برح نبا ع هىساور وه ناطللاو ذر

 نرسل لوب ناكو دوم اهل د امل د ادذب يل! وكم اواعاو سس ورملظلإب

 اورصح ترد زفواينرلا لس وو يلاحم عئتمرلاظ ناكو ةرياوا تسلا دارخب  هايلع
 هسداالتلص انامل لو ىانل ايلع يرخنلا عرثكيم تييتعس ارو معجبي
 هورم | >ورمما داون اكدنا الإ اهيحابص ]مك ملل | ف هم وفل اذه ناكو
 مزعيلءناكملتقم برس غاونل او ةرييكز باج م هزيجةن ايورعاش فلا
 زخاتل يسم از ع خسصوهر د ارمدرهاطب بوزعوو وس ن مبص| ىلارئمسلا

 نيبو بكَ حا طللوؤيسادقو جرضاو ماءللز خد 1لافق تقولا علاط نوه هل :٠
 :ةكرملا ونعيم اين اجلو نالخلا نم مظع قلخو مط الاو ىويبسلا هيدي
 ةلغبلا نم وزي مثالث هيلح بوف قص از خد ةيماظنلا نابي زن
 ِِس اناوجباسالاقو مشالثل ام عش ءررصٍع كريو هباهص|مؤغلارطتتض

 دوو حبلا ع ء.وبز ولا ب اهصأ وجرو ِس اناحجيبز ,ولاورن ايرلاظ ار هر رحوم

 لوءاشلا جت اريزولا جف ينح هارب تضغس ام رص ع وهو مفويسج
 جور تاكؤريزولا [يلء اول قيرطلا باح ئمةنير أب |وُرْحاو هياهعاو ميلا

 اهنفنع ىف وراني » باد يواس لجبل مويلا كلذ ةركب ف تعيزحزؤريزولا
 / ةئغيصو ةيامابوبو بعرلا بكب بانهم اميرب نيبهرانيد فلاديث قوم
 وسما ناي يشاوحاو نارغلاو مدخلا اهبريب نييريرهاوج اب ةمصرم بهل بتم

 اتكيام ايشريلف كرو ويانا ةذلص قيدانسلاوهرنلا لوا ؤلمةناذ :



 عيسو هرباخوو دلاواو هْسازخ لع الا ف و نساو هرغم رمي وييذنلا دج ك2 لشي نامرلا
 ايورم اداوحامقذ ال ناكو هحسستشسمل 5 انركذ اهيل رمال ياطنلا ني وو هب ابسا
 4 .ود ميلع]خومم ةاضَق ضاق يقسلا مساقن برها رببشرل اضاقلا موسي كقظ دحرم
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 .٠ . ديرب فيكد رسلا ف « عررشرب رحل دووارل نبلاه» 2٠2 هه

 ١ ٠ هديدش مم ا بعص ناؤع ه ةراجوهو نإجملاكلذاو ه .

 يلا بككراد امج ديشرل|يفاًلل ناكر صه |ر هيلا ييلا نسأل يرجارتت ]كمال اكو
 ه0 هرحشس سل ادت كد يلع هحدنو هراو يلا املا ارا ولان

 8 ٠ دوسفل غرو ع مثريسو نإ ماشتحاالب ماثالاذ ايا 6 .٠

 . م ديقفلاو ا ةايحاد وحول ه ث”رراد فقل آربعل 3 3

 .٠ .٠ دوعو ٌقرو نسكن مرع .ه لت او ذوو ع

 . ه دوجول يضف ٌّيرلانيوع ه تاونم عناصم اتعرف ى 8
 . « ديع بص مإه ملا ه يلا وسلا عبوس و نلعب و 0

 لوني يبي ار رس هيلع هحري زخإو كلذ يلع هركشخ هراو يلا أملا هل رجا
 0 4 ككاذش نيب قاوط داؤنفللذ 0 كارتر نقال كرز |رل نا ه ل

 3 4 كأن ابليس مو عادولا موب ه الع اكس ايف تلطةنيطإب و هه

 ه٠ 00, اكرم تعارام فيكءزهام ه طرح نيعارادو ىلع تبو و .

 . . ؛كاوابوهو بج كبجراني ه هب كلحفاداوع يوغا و .٠

 . ٠» دكار وية ايجوملا» ٠ ةكلغن ابا سار ساوو .

 مب نادورم ماا يلَغص نم خذ ناكورمع نعش ناوي دريشرلا يضاهللو

 رمكوب انامل نبدهاهبع ئرريع نب ههاربع فون ميمو ] تسسصد لضفإلا
 :ناويرارنيجوعتن ةنس ءرمملاردلو يول ا جوتغلا ساررع ناش رشلا ل ادلاو
 رثلاوإنيبكو كاش هيب اي رشن اوكا اس ئطقاهللاقُسلا لاو هبت عبو بوف ارو
 . هرعس سوني نيتيلا ئ يتم سفن نان شن لاق
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 ه ريسعمل» هسْيْب ٍفرشس الكا امس نب طف اهل لان ار مشل لاق هب عوبر

 هيسيدواوطلا باند اك ضيم ه يلع كويرلانزعامرا لبو «٠
 ٠ ه يسيب الار ضء يعي ف ارح ى (متزيز موي تاتو و علاش « .

 . , سبل عع شنرع دا ه هيرورسلاوريا تيحا سبي ه 6
 , 0 ه ضال بإيلاءرَس يبا هاهوهنلاوةاعيراايحلاوس و 202ه
 ايار داجساو كلو يرتد سيبدارئعلا بايب نفدورفصيو قشمرب هنافو تناكو

 دلو يرتابلابإ«وبادلخو مهاب قاس سد سخنين ايفون ميدو ]تسعد
 نب ث رحى ثرح بث دحزب ث رحب ثيرح ل نبت نموهو ةبامحبراو يال عجبتكم
 وانها يزتشلا مشل اهسبيج بإب ضدد بو داخبب فوتو تاموخ شدت
 وبهم ازب لضمال فو اهو [تصن ًافورص ءَقنناكو ثم عو يرهوذلو يسوبلاو

 هنليفحي ولله اريربالال قيء دورعؤعيفوتسادت ن اكيبرالردبزب هاشْنه اس ساو

 ! دوس مزيكتاذاناكواعاطتاوالا اقيدهوو نيقنلا نينا ل تناماو هتمرلاهنم
 زال جيرضو هسيرو نانجداهرجا كما هيلءابثوف نيرقتلا نييرظعلارنع ة ليز انجاذ

 نإلدلالدقو تامر يجواوؤ مر بيو هرادىلا] مث ةمومسم نكسب تإب مص ثالث هداوق سار

 هساربعايإ الل زؤنساواماراوريهسا ٌةّدسو نس ئيوثعو نام هثراز ارو كن تاعلاخإف 15

 ملت يزلاناو ةئالل تف دروب ديرلاوه هنا لنفي عطلان انف عبو كت أف نرمح

 هلئتفرإ! لش مز عو غطو_بضض نوماملاهبفل رمال بل | نسحاو خط إبلا اناك

 ركذو نيس عبراهنرازو تان ةوخا نسج هممائنفو ةبارضو َعدع حش: مز اضرب

 مل بئررمإر طفل د يعن با محو رش عنج نسي نال ضع لال تق ن ايشالقلا نيل بيوبا
 مالسلا عاني ظن اد زازنحإلا سبام عز اكرّو منم ةصرتلا تنكس ناو بلع ربدو

 ةنع [ض طقس نابرض أرضم نالجر هيلع شؤم جالسلا مدرب بري صلاو دالضلاو مرخلاو

 اقر زلتقءينطابلان ١ اوعداو هدوبم تامع قمر هبو هراو لال جب ضاللا هداوح

 ًامضور عزا نصير: سك ) موي قيفويسلا سار ٍةلتف هنا ئفو جمب يلو
 ناكو ةباجنرإ اءنيمجو نان ةلس |كمد نلوم نا( سن وسو سك ذ ؤواورعو

 تاب وشير داص الخ ايسر كل ده ثوحةديسلاديح انويس دانت اع

0 -- 

 تل مد

 نازلا



 ىر اىهعلا بسبب ىيدب دنا هيب لبو مالسالدكولم موري اممزيكأن بي ملا مزن

 هزاوزاشيرر اه ر محلا ب رشي هن او ةمججالو نذوم هدالب ةمرسبلو تاولصلا كتبو
 بنكو هيبسب ءنسلاهنهيف غل طدو ملاتقب اونف ان اههمنل ينفتساو امرلا كيسي
 يرج سل اد ىلس ب احا امذ الوسر ثعبن تح يزعم انككسو هببلا ةفيبخ ا
 هسادرعي | عب لس وردع تسدتنموإ كرولا تعس ام لوا هيطجشمإ ندا سر
 فط نسنحناو دخت يذو كدببح تازلز [ميدو لح تسصم كرنك قطلاو وبيج ن
 اهلغرف نركاسمج اهيل / راش غرك راحإلا كل اهيلار است اهروس مريوم
 منعلا ن اعط ذل ثم نولسملاقيسو | جل |طعاول حث بج ىبلئن يلا! ابس املهأ قاس
 انرئمم ام نولوبب سيلمت )هان اكتم هوفنعاو اريتكاقلخ هم سيل فنه يربتساز

 نيدررامبحاس نيرانبيذاخإبإ ولائي (يدو ل تضم سل اكالتديع
 نيزسلاو ةفرنس اهانركوو قريرع تاوزع هل اعاجما داوجن اكو بلحرركرإب هو
 هرنع ناكر ن اطير بؤس يف ئيقراذايمرهاظب سسيلغتن ن دوعرنع هناذو تاكو
 عونا رمد نيرلا ماسح هلو لونساو يفر اذيم لع ل ةرسائ هلو رلا سمس دلو
 هج ئئرافيسرهاظب لْزن ةيامضور شع لدج هنسيف يراغلب تامائا ليو نب رام

 ارردع عامي موب فؤنو ضوه قشمو باص نيكغنط تنب نؤناذ لي هنجوز
 هيرلإوسمل هدلو دصبو رييلا باب اوفرطو ير دايم يلا اليل. لولا يفرز
 ةبتيلا ل مزمث يفرسلاب شدو هيلع لصون كو ليو ضضيرم ناطللااولاقو م جشم

 ربعرزونساو نيئراد ايمي ن املس ل ورلا سمن ناو رس ساو اهب ننرو ناطللا
 سل نب نايل جلت ناطللا ةئبا نايلبطخو هيلإ مال ضومو تباثن كلم ا
 شارت ئرلا ماسحن اكو هيطله نم اههضحاف هنابن نيرملاسنبنيردلا جانضاعل ايضمو
 دف يراعي اكو ىيدركا هع باجح ا سس وم ناكوا يلف نيدراب يزاغإب| نب
 ةباوضيور دع نام نسق نامإلس جاورل اوس نابو ويب مدل نصاو نبا يرت ماجر

 هسأررعزب يشل رم نين ضون فو انو ] تصف ركزي هلع است يلوتتساف

 نيروؤنلاروم | يلؤنب قدييز نير هرج ناكو يلب ]لا ىونعل ارم نيقيريز نب دمحم نب
 دالة و قشسرب اشنبو ىلإ طب فقيئؤئرلو ماشلايلاهاربع هيبا]تشاوس بالطلاب
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 قالطاودارجزعقيسوبل اداب اسر فوروامتلو ماظن ني زووتساو ةوسلا
 > رعضو رعؤتوايراهكيبجالو «بجأ ناذ مايأ ةسنضوكملجا رو ٍنوفيجا امو روصع خا
 ناشيروس ل اسنلا اوسزتئاو كالا رعب اوسرتم هلا ر )سر اف نيذع هقرانرعراو قوباو

 هقدإر علب مدبر هيلا يذ فيو ياو عسام ةيلخلل ك3 نع داعو رخل اومرشو
 لاو الا ميلا هوي منيل بعوريتسل ا ويقسلاود هلل د اهلل يدر هزفلا باقل
 احقلا هيلعو بيضملاو» دربلا هيلعو جبري نيب ىانلاو فرعا بام ام اة حماد نم

 ونببو ماحوسو ءانخنلا يضاقو ناسؤسلأو كلم ا ماطن نب عريزنو هيرب يبو هماهتلاو
 هنسلا له تضئن | يح هين ماقاق وراد لب ام جورحد نه فر دنع هذ دارس يزد لع

 امفامرلا ةقارا دعو كاززب فرور رس ممسلا وك, يبا يضافلا عمفيلحلا هيل اثجبو

 يباماوماق اذ امجوكلبزت رغصج ونرمهللاقي ىسبل تهل نيدو ناك أس مبَسسر كد
 .اوماق اذ اريهش مهسرحاول/مهيإبش يلون عب ايش وقيم ههرابكض رنا دنس
 مش ةقباضاهيفب اضرو خركلاوراجبالك لد دووواو ناكو :ئيهدرا كلذ لع
 اوبنكف تنامف ءسحجس مويلا تعبد ناد بحاسوصر هاش دهم ئليرضط لاا ولسان
 لببرغط ناطل لاو ساربو ئرير١ بحاص نائط هلورلا سمى طال رل ريجيم
 نال كاسع نب سو نكيملو موب فضم مفاعل زف ىسلفت باب رعوملا ناكو مريد
 ذخأو مااوم|مفعو موز ةنيظفكا لع بل ئضدوواد كلملا مولع رفحا

 ةولعفيسلاب (رتدو ىسلقتدوو اد لز ازد سيب دو ىر | نك برضو اهلعع اس

 ىلا ةيراحوعو مريلع اهاقباف يبس |وولاسو اهلها ب ولقب يطرش اهيبضنو ؟قرعاو
 هلوسرو هددأ سارببانرلاو مهاررل الع برغي ناري رب زن[ عزتي الهدا اهيسارج له
 نإملا حمال لني النو تعجل هوب ميطخلاو نا الاب تاعامهجلا ماقث ناو مبلل
 حايل ج موزع بدوواد ناكو كلذ عيعممل م ويلان السسرفاكيذوبالناو
 بحزالا نين ةوملاو بيطخلاوطدو ةارملاو ةبطخحلا عمسنو يركب د هرلوهعبر
 مل ماقاوارحشلاو ةيفوصلاو ظاعولل دز نملاو فويضلل ىاطايرلارعريريبككا
 ناكر بكلام مدعو مقزاجاىساطتئحلامنن نارا |ذاناكو تااينملا

 مزنكب



 ضان دراوهنيب نون اخ تسل :نمويعبرازس اممَيراَف تاكردواعملا اهنا تلسوالذ
 تان [:ءلضف اميلا ناحل انؤرع نشب ا مالكمالا تعسف الم رين هرطتن يت مبشملا 4
 رهو ريت رلو نهال يكلم دلو ما فرحيالو مالت لساو افنوئكابتم (ملا نزناخ
 فلو ىابعلا سب ةدالون نيني ترلو ةرما امان هن طل لا يلو امهالكو هاش كلم ى
 , مار اوريز, كام اربع ريلولل ثرلو ربرفهاسيو نإيليريلولا ناورمنب كلم اربعل
 اهربخاجاملو مذقتايذانه انكر ّووررشيرلاو يداعملا تدلو نالزيخاو ةنالألل الو
 مَكرصو هسلطإر زوو هلورلا ب ايراو اغلا كلم !'هسلج ناطلسلا سلج دارئب لا
 ايو ناسوطلارصإ بل يعاسارعسوباو يلازخلا محى رجل حوتملاوباظعوو ماب ثالث
 ايدو لصف هيلعملطوازغل نم ناطلدلا ماقاف كلادلا مويلا يف هضميلا جوت
 ٠٠ يلع مَمَمْبرفناكك ملا ماظن ياي يموطلا ن احح نبل عىبهس اربع, قازرلادبع فو
 ويبرتو ةيرنجلا ل عتساو كلذ كرتف رنا طلسلإر زور شرطان ينيوجلا يلام لايف
 ىربلا باهل نقلا وباكرزك, نبيع يفؤن |ميبو ل سصطر وباين تاو كلاهما
 يفر كح يزلاوهو برح بابب نف هورفصي هاذو تاكوالس تما غبر طا عاش ناع
 تاغ لاو كيمتاورسكلات قلز يذلا عازل امنَملا ص اصيار هنا نونفلا يف ددع
 : قون [بنو ]سهل يفعو ةمصززتو ةياكخل ارك دقو ليدلا تيشو مزفر
 ةيامعبراو نيرالثو عيرا :نسرلو يراولا ماعلا ةرسببم ئب فرجبورمعج نب امن
 زلا ءابن مهبلع لاو يلاعت ملون لبو ان دوعسم ىإ يلا ريساو ه) رو كرم ا عجسو
 رمز رح ون ايمو ] تسصمو دان ماملبوه لانا شاف ناب اننا
 براق هذليو نيشا ة سس لوألا يد امج ف دلو بيطخلا يدعم ا نب يعزي عل اربع نب
 ه٠ انيواحلاسانيرطن اكو مالا دوش يب نمدحاوهو ناهمارلا هساربع يل اررعددهشو
 نين ارو هثالل شاعو نايعإلاو ناهنفلا هنز اب جروحو برح بابب نمد ول اوس يف ٌطو
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 الملإيبانن ل صمس امسقلا ابا ماعلا ناوحسا نيرو مابا سام عْرْخل نيب ناكمنا

 اكدوا طللاراد يس لحو هيننح ا ىردديسارلا ئإب نريدو نم ا يراك دم نبدع ص

 هاضولاى اق هيلا كجبن أدعب ناطل لا يلع هفيلخلا لح عفو هباجص| يجو ناطل لاضحر

 وبراكاهلث هصتانملاو ةعاطل ايإع هرفملختس ان ئ امالا او ظنولاساو يرابن ال نباوىسرلا

 ىانلا نيبو هنجبو هند أاعىلع هنالحلا سلب يف رشي ا سلج نابعس جار يشالا

 لص نقون ىرسلا اطار ناطلاريزو اجو ةرسل يلع هلا دكا ايشلا لع راس

 ابدي نيب فونو لن امالاو نابعالو اهي ابييلع هقدص نب ءفيلفيليزعقغوو هرسلا نيب

 ترو دوعس محارب ع عيبو لسلا نحكي ا ةْرِداج هراد ضم دوج ناطل لا يدنساو
 هينوفانتناكميلا دوحابجو ضرالا اولضو أر إرم هروحاو دوج ناطل لا مدو ةراسلا

 ناراوسلاو قوطلاو جامثاو هل اهل حلا هيل .ملخورظنو لايف كلذ ون لذ
 هيخاإععلخلهو بعّرلا بوب ىذا ةنيرا هل تزف جوخو رص م هدد كفو

 رس هد ادع بر كس نالوفهيذوووعسم
 : رح _صس هرعاش لائئاموب

 8 ٠ قرعلا اون هاينارام . روول سيل نابل ارورصاب ه 4

 هب +8 تاوالا بباوو بان : قلنحلارباس كملط عاما , 7

 دارش ةنوهرربر لالا لا بم ركسعلا ناطللا هيلا برن هلخل ىلا وسبب د داع ينو

 [نر [تضض دارس نم ناهسم لا يدرصتلاو رفعي زب دوسالاد بم ل وهيل

 بضوريرفل باوبالا اعل مداح ئفوب)راناموبنزراعياوبا|ورسكو عن بولا كحد

 ريك منو نال ميلع يضأبريرهل باوبالان لاقي [صوأ  نصم ل رعوو نسف م
 اع ةمظعةرسكت ايو فُعويسوإتنن هبّمعلار جر يع رماني كس ىلباتا
 قوتنا عاهلو ارا لتعم هذهالقو انباع بيكوراغلا تتيح ولو مدان

 هل تدلو هاش كمي يرتسما نواح تزن بيو تسصذ الطب الو

 --- 3000 :اكهاش ريح نب دوعسمر دوه ةزج يهدر جيس وارد
 اش كلمرنم كمحاملو عاملا نيغنمكمقيرطملالاحلاو ئيمرحلا لا لاوم 1ث عش

 نم مسخ اومال"“ك زن اهينوخاو اأن ارم تؤهلها مشن وكيلاهلا تنجب



 نم رق كسمأ كامأ/ن باس ةوسسن كل كنس نام امنع حشنال ةزيبك ب وبعب ناكر

 هنائليرجإ مو لاس سلع ىشحاف بزك ار ههو هسا ير يرج تس ان ىلجا

 رك اًره ان نم كحل او بسسس اذ اهتارف ىف فوعإلو كلذ نمي هيل اييعوبرمل

 كركملا رسل بويل اغلا جوتشل وب اوسلاجي كلكو لاهجاو قاسفل اع كود امس ف
 : عرج ىبنو ظدعب ميبسو ههنا قفاونا/ئئلاىلامملاو هرضرتملا باجلا يَ

 رى شاو يرلاب رخل ةاذو تن اكو ماوعلا حق ئبايم هر اينخاو جصصلا نوم شه

 بناج لا صدر دي رش م هسالع موريلالافف كلذ يف دل لصف نوم ا ردع هعزج

 ردع هسماخلا م أهرباطنو يريشتلا مسمل اي انعش رج ياوخلا مهاربا

 مِن لوني ىبلطلا هيل |ل سرا داره نم حوزخا ولع ناطل ل امزع [منو وب امجحو
 ٠ كاقنن يلإجاتحاو عم ايركاسلا يونل فت سيب د نم افوح هييفيصلا نهانرع
 رو دئاوزخاف نبازحلا تعرفشر هسا عير ماقاف هرلا نوحادني اها لعن هديل لان عرسك
 باهيار شرما لماظى داو ميمع كلذ عفزف نار اشلا تريك مايا ونال اويمر مرح ا
 روررراهرجيسا ينارادلا تفرح انناطل ل اراد مِىيرح عفو عطالاو داهيؤيو لاومإل
 يلا ئشلا تريسسازفو ليلا ةيانحلاب بط ةنبراج تاكافيا ابر ح بيس ناكر م داخل
 ةنيحس ىلا ناطللابرهورأ ارا ن رنح و فلل نأث رع اعاسرانل | وي نولَمن سدح

 الوللاورهاوجاوطسلاو ياوالاو تالالاو ُسرَمل اس قر حاو ةلجر ل |طسو ف ئوم

 ةجاحأ/ناطللا لاق لحاو هنيشُحالورارلا ئإسما مراسي و فلا ىلا هيام كبذ غو
 اكل اتقارراوارلاوما تهذو هافن لاط اة يااعب عتمتيرل ياارادلا ره اب ياانل

 فاقت مم د احتل ر رعي ًانيرارلا رهو سسشسسلت ةتسعلا ةكاسل اراواسفكيو

 يوان )كنولشنب اوني ن ايعالاثف | سالو هامل | يحد ابجي ها[ اه ]عسا

 اناا اهرعو سالو طسبلاىكملا مبا اولحي نارورصبب مثرم) تلكم و ممشسلابط
 ىلع تير اوك ارهاشلا# ايي اررقو بارخماو ق يرحل ىف ناكاعما انا مرحالو كلذ هيل

 رارلا ره زنرحزمئيدوب رجنإ وربح او !بجلا او سار نا ل اهل ان نكي ناصتغ الا دحو

 ساوابو ىلا لامن امو باشسخألا هنم بهذو ناوالا اره يوزنحا نصا حاجا
 :* .لاذنو بكي فاطم [ةلكب نمو ةضنلإو بهرل عي فصأرياع نجمة امضي
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 م . يقعركديب ةيذطاوايج ء اويئصلخ ىبك عزجاب انناوبجا ه .

 جالا نياق ااتس ان بازلئو مك درو واكسرتلاع بر نانو
 رمشلا انه لاقف يح هل لاب ناربصاب ناكل َقوُحْتِب لاو

 .٠ .٠ يلام, يحزع ادام ه يناجلالئا امير ىيحلا يو اهإب م ٠

 5 ه الخ داب جبال وبلابو ه اكمكت يالولقب اقفر هس ه 5
5 

 اخ ]داس وراس داس ييدازيست منار
١.٠“ 

2 0 
 أكرو جزر ئبيطلا ع ين « اتلمايلعلاة صورا لعررما ه

1 

 ٠ .ياميطاصللاوتار ءاوع [تيفاونا يور لان 2 .
  5 5نازحاو ىوج هنم كرب ه كرعد شبعلا بط نام/لقو « 5

 : , ىناوعإرولا عومد /لسلو هير لع و عارجتس نبأ ه .

 . ه ناون بعشوجروكراراو ى ئطو يلا نوب بحس ناسا ه .
 9 .٠ رعش اً ١ َّك افو . ٠

 5 ءوجب هني مروجو ه ينل لورنع بزلا]سريلاوم 9. 2

 . - رح اوس و ؤربال سر ه جت الد دجوو كنالئرساف . ٠

 9 م وجي زهاقوجييزمار ه تراب مليفاسابوربإ الولد ه .

 جسم |نوطلائلب فعبو يلاملاوبان حل را دبع ب هسداربع و ون [نرإصصخ
 تاير ةريرعلا ةيوازل ا قشند ماو بسكن قوزئانب احماص ناكيرهوج ال اذ
 ١تصق هز ناكر كاسعئطت اهل هع يدرر بع وفن هيفا مس شسرب

 تانرصلاويزغ ناويخار ينك ن اكييرونبرلادمادوبارعني ل خئنيزعلا ربع يجون اميفر

 ابا عس هلع ام هلارج انن اكن ادمعب يربو سانل ار ئعبو هفييل ف لردع مطلع هاج دل

 ٍفْوبْضر ةقن ناكو هريغو كراش الكر مم اوباهدهيورو هريعو ىرهوج ار ربع
 ناكو طحرو مرامسجو مس يح دارغب مم ظعاول اييرحل تنل وب | يلع نري

 ةارمأ كمل |صونلا جوزت لاقر يريشتلانعربنمل الع تدعو داربإلا ججلم
 كانت يريحل وف كثيره يف دازو كإهإ.ىقح لا لاو اه در اضايب بر عيك يارذ
 حاكتلا رقع ندور بيعلانسئرحأو طق كل]ونيو مالل ياريس لعالا ملا

 سو



 سؤ هركرتسو يإزعطلا نالْع ضب ملنق يرمسلا اليفر هرعصتس و يدسسلا رمت
 الضنلا لمذار ايصنلاهصن اني[ وطا ! ناكر سس )د باسو ردع دس

 ميو نولعلا حقت امانه اه مس تزنخ ارق وموسم هزاوبدوروننمو موطن هلو الدلال مار

 هرحسسجُ نأ نابعائنهلجعو تيرجل يف بايلا راهلا هركذورورصلا

 5 لر_عش 5

 1 ا املا علبرقو كرك افا «
 ه دحاو مويبولو تاهملا] يف ه ([ةنباع قبحا تي لوا «

 . دهان يف ةبغرب تيب اوم . بغار ةدوهي ديه كزام ه

 هده 3<باخو هيف حيبمل 7 د و ارملال ناهرلو

 ءاياعلاايلاطو بيبطلال يح ه هب تن اهيل لاومانم ه

4 

 رعحش 200 0 أحرز لاقد
 ءائركل نهانا كلما . ىربكعاناووزلا اريهصلا انهو

 , رذلاةراديلابللا طتكأملت م ىرسصوإ مايل تادقواذاو ه
 ٠ رجا ص ةاهرببات نابل , يي عدو زوضو عبس ه
 ٠ نعش اكمال اهو 1
 ه تابربزهااكو بيبطلارتي « امدجمالسلاب عطائيازم ه

 ه تانشالاة لك ممس ياببع ء ثأر ارروو ناوجلابوشت] يكما «

 . فب ركسول علما ءاوعصو © ىوبإ |ساكم ممر ان يرلا نأ ه

 م قاس اروجك تفركاهءاذام ه هوس اياب ىلي غيواولاف ه
 م امد عش جالا 5
 57 7 مرج مج جلاب رابغ .

 7 ليلافولاوةنخو نأ هابعات يسلم مل تربع ٠

 هلوطم ئيراعلإ شو لطم . هنبلطالذولق كعدواو ٠

 هانم ناالاو تع مقرون اموياوترعناف ه

 رعش ءاضيالاقو



 افي -_

 تز مد

 22ش كلام نيرلاب ليلا ؟بحاصب|ري سرمد اسي

 لاقتملا لا هيحاق ةفبلخل لا مشو دارخدولا ناطللا داعو ةرهاصم امهنبب عمو

 اس نو نكت ناإعر انيد ىلا هياال اطل ا ىلا ثيرنيبعلا بار خذ مح|رضا
 ةيامسجو يرحا سؤ لطم ادرج ناو يب ارطلاو سوكملا دوم يذو بلاط |ريدولا د اعا

 للعلا ثرحايورملاطملاو نوملاوىركلا بلجلهل يعير إي نيرل عنز سس, نو
 هسداةبهز باهولادبعو دمحاؤون ميفو | تكسصخ مملاسو غيرنلا يزاغلبإ عداود
 بالا هئالخلا والف شرت لابد ىش يربط تلا داكو| لعب ناكيئنبسل اوت اكوبلا وب

 رزرح ام ماقأل ملا له يار تنم فورا عساو هت صل يكن اكو يرزجلا لاله دمج
 دم يويزول هيلعإمو ةنس ني جو تيررعةنسلا زهر ف عبو ريوشا ةينامو ننس
 ةيامنلخو برحب اب أولا نفل عدجرنع نضدومتنا ماج ةروصْش يف هلورلابايراو

 اباوروفنلا نمل با مس هزيل "كا اوئييرخلال م العدة ريم سلس يمواو رايد كلا

 الضاناريمهاكوتشلا يطل نم يدرب ةؤعي ديس عاق! ووس تبرم دمحم
 نيم او م اوريزولا باهي ارمظلا فون ميمو ل تسصف افودص تناليْس

 ا ادن طلال نمل يوب تاو يعسلوبا هس هما يلغي
 يامورلا واط نييراعرماظلا كإا | ينو ماطملاب بطن ا ئي كل نيرمحيد ارجا ضيوطلاو
 دريك. يزيح ل نير ني ايري مسار هاطل رز رو رلا ماظن نالت ارمجر بلع

 لا وحسم يخا عورذ بسر دوج ناطل لان ايولولاريزولاوه لع نيف لاو
 ىملج هاس رج نب دوبي ناطللا نا ليزلا يف رحسوب ال اسمل اني كح سسحو يلؤطلا

 ضعب ناطللارسإب هصاوح .للانئرياصملا عله انتو ال امْبريِفاصع مضره غلاوي

 لانو نبإب امرين نال |ضعيرمايوأ شاسع | يريد سب ملا روصب ىيش|فلا
 لافت ءلضنو هزيبخوعش نيل ذطلا هدو لشق كاكس| فيكم هل ليقف كو لكس |
 عا امس سل ديحا يبرز هنيب عفوا هاي ع لومي ممل! مام ناطللا

 قمسإسو ناكي]ضطلا نا انركورّيو باوصلا ذي طيلا النمل اد ره يذلا باوج لا اره
 رههفاماؤفاقازك اكو تفلاب ءلءاعودوسجيري زو يرحسلا بلاط اب|ربزولانأو

 ىررغطلان اكو مالسالئيرب ئرريالدأو قدرنز يؤ طلا ناد ناطل لارنع
56 



 نانإلتْس بلطي دوم هييحابملا ايرث كودو اور فر عينت | ةئتاولا نيبو مسيبو بج يف سنن

 كب دو كنعارعسد جزيل اا نا د اعسلا ساري اعلا ناطلس امم لافودوميلا
 ّّ املاك الملاناكملا +لاقوه نياو لاَمَكك يلا هبل سونا كط اعو نامل بللي

 كاسفن اديب نازفتاونامالا هلو هيّثأو هيلاوسسريلل لاقو ناسح !لاوونحااويم
 كلر ممل املج نأمل لسن د وعسير فظ ي طتلادووار نب س شوب نأ م وحسم نعؤياكربل أ

 كاد يلع لود تيش امى ا تمول سومل ايلاوا سديد يلا هتلمح ناولمأوار ابد ىلا

 ركسعياهب جدرو نخاوميخاناما هفرعف اذسرف الث نخر است هربإكقسربلا اجو
 دوب ناطل لا سلم دماونع ىلرتو نايعالاد بلا جرخاو هل ابْن دومحر ماف دورك

 ناكوامهسدحاو ليو هينبع نيبامل بقودببا همم هيدب نيب ضرا) فو هيلا خذع
 رلويوسبو ناكودالمل اق هدرص نس دبو بائاسسصرئو دوه لاعبا نساك از

 عرش امهييب برح ا تعقوا لف دادخإإ اءا بنر ئمنكةيلو ور هيدا عد وحس نابصع
 ٍِر اا ادغيلامعاوئاارم او كام اونو سعر بئشءاسلا قوس
 اطالا يايات فالحلام ادابرعقت ناراسل اوستن اومسرح لا كئهول ونال بئبو

 ل ىالتخارنعه قرص ربإرما ماقتسا اكدوا مينسسدو هضرْخْو مكي هنا

 15 هفيلاللا ثيبو ناتالاو لالئلا قرح اف دالملا لا وو يي فاح دععسم هرسكه ئلب

 اِمدارجاولاادو تقتلب إذ رذْيبو هدوخي هيبلاطلا يئن سحمان زعئم ابا
 ثواطجو مدارج لها تإبو هفبل هيلراوهازإب يزعلا باج إب هقداوسييرضو رماد اح
 تلون داعذإلاو شين اذ دارئب مديل ناطلل ايلا تثحب تا لوتيبو فبل فلل درر
 اطل لال خدود لملف هعم كل سلب هدر نكيالناطللانا هيلا لامع
 يوورتيائرلا عرالاله اهيل ءيزبو بكوم او هفرص نيرييززولا هامل بر يف دادخب

 كناه سوهو هقدص نب سيدب د ةجوز تاج نابع وو دربل | صنفوب ادجب هنكحس

 اًكايردع ههالثورائبدفلانوردع ابعدو ناط] لالا ريمح ى ب هلورلاييع نب

 هيوبلا لوم هئاع يبل! حبو نامالا بلطي ثعبذ عيمج ا درو ىبديد نعيرلا عبرا
 و مورشو سيب >لهر لتر امببعدنم ةليل امم اهض هللا لزنو ناطللا هرسقن

 25 (مسباو اهيبي لحال وت ل ناط)لاناشمو عراب ينالذلا نيبو بارك ةيربلا 3
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 تت و



 يفعيينالور اولا كلت نكس نع ىانلا تشاو نعنب صصص اةرادلا بإب يلا تيزيباف
 ايل سايس اي كاسم هنوذوبو طلبو هدوليفيالة هبه ذهل هايل برست
 ةمسلا ةاحو خصبلا بايب معن يز انجل ص جزع هيببا ئعؤضبل ال هانم
 ارض ارعاقوعتا هل لاق هيِفاس ع يرجرلوبلاو ايا لوب ةلح الها اناش اروع

 الوليبلا ظنف هكرحش لام |ميابزورلا لوبن |يوميلع هساطصونلا يئدقو كيلورو كبايث 7

 هه

 مو 0
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 هرنعيزتحا م هزاؤوركذعشلاب هنومرراواكوعيا حبر دركي يا مر اس |َسالاتو

 رقلوتب ناكو هياتلب اقمتا وعر ةنس ني هنع تعنو رّين يرزع كبت للا ئاسلا

 يزاويلاو يوبطلاوينبوزتلاويرونيرلاكم م شيحلا باط سانا انراعاى لاس قانيار
 ملو تاداسلان مدير ند قفونيعسنلار دك كح ددقو همس! قيس نيرلذو
 ِإ اناوراسملا مح ادرأد نى يدرج لول كر تررخي] وص غوسم ار يه اعاوما ا! قبب

 بازع الا اللربع حىلكتلا نكت ونبيل ع فسانلا ةسح يمك هبق بوعي قبيل
 ربك الفارض يزل !نايررملا نيو عمجّرمل نايل امه يررولت سس ا

 روض لورا حاج ليسو يلوا يدار شع بات خجلا موب هناوتن اكو بالا سيل نم
 لضرم هك يف ردا عا رس ىو حتر

 ًاياونيعيراوتسةنس بريف دلو يرم ا نسوي ب ئيسفل يلع دكر الايس

 نئو ىلا فقونو ووو ععوننسو هوي وي بويا ماعلا سهم ورعبكلا ثيردلل عحو

 مريعو :لسم اهاوئدزمم از, نيه لاب عمسإ بح ىرعاٍلجر دنع لالي ف باجل
 ناكوعرال ىاس ةسرهيجبو ةهرطلان حز اكو عع بسلا يئعاضتملا يف بانو

 كليررخسلدارؤبب طخاشو خيام و رثع.جزأرلا ةنلا انيس اورصَهَمُ
 دوو هلورلار ضعي خس بولو مرح اة ءاجمج هاش ريح نيدودخ هببحا او هاش
 ينتثلاصائيدحال اربع هساربعوبيماَملا ثجبرم هدرصزب سبب د ناكوملورلا
 هيلا هل جواعب مجوزف هننباهبطئعئبرا نب يزافل ئيدلا ميا هفوكلاو هل ضاَ
 هضاودوجنئيي برغل تاتالوالإ عير فو لهل ل اروكرملاضاعلل موسسلا نه ب
 ناره بايب اييمتلاو تتلب اووي نطلتف هيلعئابلا وص وعسس ناكودوحسم
 دوحسؤخأو م) اونا عدوت يبوس او ركسعو هوم از اضعاف دوب يقسو ب !ناكو
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 نأ كلاسواملام ايس اكواماي اس يوقف انمار اولا فن ناضير ةلبل تاكو نوشعش مر

 ودوزفاهاباكدرزت تنبانس امان اكيرلا جلا اولامكم رب لصا تيافريشلا انها ولع مين

 2 اداورموب تاَد (كمانف مساع تروم شارارلو مث دلو اوس يهرثع دا
 والك هيض فعلا لهنا نهاياهل تقف زيعب هيل ىذلا ارثعلا فاو اواَمْنعُؤ

 5 يلعدريزا اللون !قرراوملا |لونبو كس ناكر ول ساو وه تاكامو كبف

 مو تاويل او دقعل !تدخاف تت ناسا اصناك هيالو ننس !بائلرتررئملا

 رهام ان رنعد اكلات مسه نعاضب اد اىح اناس بو 8 ارغبملا

 تهرعرماولاءماهابا فوركل اقف يرش )سر مايإلا ضي اج فوماوصبص ا ىان كس الكر اد

 ماو كلوني ناوبهلل بجناملاس مسار اهب تاب لوو حاتم ازا نيضررَق لاقاعل اح

 0 ملا تلو اهلل اقَن كا نع من يصير هياطجتايلع عامل ادر مابالا ضع ناكامإم ثم
 يلعإ تريبل نيرعص رى باشب !واو نازملا نم يورج نارتو اشسعلا تيلص: ليل لوا

 نيو |لو لعا ترشد ناوملائمأيش ينطتل اق يرب نيب ىلع كيلع ىلإ الان تدوس
 نيلضو بو لصنو نازملا ارنعن نوؤس نمل نم موف نحيل ام ييشِح ضيكرارلا عزه هل كلف
 محد اسلاو بارشل ع نوممجروج لا ب ]شو قاسفلا)اهيبزتكب ايرادلا نه آس

 ,. لجأ كنس ف اخالملا اون تلم لايك (:يبحا نبلصو نازملا تع ترج تنااماو
 يللا سك لع ماقام ناوملاههسفلا د يبل نير حسجب اكو عبار [سلاف لا كيب
 بيبرلا نئرملا مزعملابررلا يف لوفد مزمعاذاو نصلي رعاقوه ايم مأيإلا نه
 دق اه]عّس ملاعندسبا امسا فير وزعم ار ص تلّدانه ار ه نم يف لامن حلا نم نبعلا نمو

 راصرتيجلاب اواو تلم در هب نود هك لاو تحلو بع ديس او كل اَمَع تحس

 لانا سا امساركدو لو ل هنملا مرعملا ضف لاَ لكلا ن اكئتفسلا ا انابعُت
 ان هننشن دولا معربو نابل هانم لريملا طسو و طئفس يح مرني نابعتلا

 فحصرَو وو يبدل -رجو نا بعيلاض فس اد هيجّرحا اوارائيد هنبطعات هسورمئاه

 ا ليال ا ل
 ا

 2 تا
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 يباهث ىناج ىلا هتكرتو يرضعئموتعزنفرانيد نؤنا هبض ليد ينك ناكو يايث تحظر
 !كرانكلادتمالع ورا مللت يِواَص هبلطا تدبر تركف هننريضاف كرت
 زر كخمو ةنسلا نه تخج تسل انو مايا هلو أنو هننكسايبدلا ل يرلاجرخ اف

 انبات كيلا ملومو لع سدسحلاو عدجا /ث مرحاص بها دس وكانع هت ] سعال
 اابدنيس اهم قلفاملآ اًقرز ةَرمقل الميربزبالهر نا (ميولجرلاةبيصيوبختم
 لجرلا هللاَم كله بيس (عاينيويل هام هساو لونبو يكري يصب اذ اوم اهل
 تف وراديااهيل يالا رانبد نيس عرصْلاطع الرل كول انا لان كب يذلا ام
 لاقو لعاهدر جرس هرطاخيق ددزنولل ما هع اه درا سفن يل ورلا لامك ينم
 [لس عزحأو امل اهإبا ه داعام مل [مسوم (سالعايول انت مق ثاو اناواوبج سا سوي
 لجل ءرييموئانرلا سلا ةماووتزخازرانيدلانخ يريس قابلا اههالاقوأراني»
 حّيسصملا باجل برص ناكر اببرلاب هازئُسانر اّيرب فيس عيدان مرراذاو قوسلاب
 لافلام عرس وللااولصلا تربت مظعر هرج داربطم هل هعسضن هسا التو
 ,عورلاول غنم دل نذأف اعبإب ٍقرطفراو يلا هب قايد م هل لانني ايد نيّتس لاقي
 ريلط نكئرلا فييسلا اذه هلت شح لو ببيع هيلعو سل حرارلا بحاسج اذ

 قئبسرَع مننا لك اذوه مم لائق مبجعاف هلى خاناذهعهندجو ريو ناوززنه 5
 ةرصلا كلت تاه مالَعايإورلا عام نّبس الاء عيبااللامنيملاننايشرانب د

 رمغانل يارد لوفي عا خشب اواو بلد انا اهييدرجا طبخي مولتسوهومِه
 ذاع ءاطب> وملئ متمالع مف كتلك و ةيايملَو هوو كوول

 كيبلادزو ماشلايلا تجر يئناقتتاو ساوالل اننا لاَزْحلاَمَف كر قعر
 (تلخرد بل تزتجاف هةييقاب ا تاكو دارمي ترصمو قشس د يلا كن, رملا

 تلصفابطصم مزون يملا نوير يللا مف نادوب عياجان امدح لا توائرالارما 25
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 ناكئرلا عضوملا لي ىسالئل ارش هراد كنف دوربايإلا نا بيرل هر ووره ساربعوب| علو

 اًيولا لو رس هدو :نس ونسي اذالئش اعو فينس فار شم ىلإ ل برس هوبا هين نفد

 يكن يمع لعوب (نو [ حصن اماباور بس سجون رشعو مش [ف

 نارتلا ضو عرهالا كد اج يف ةياعنر|وْئيبالِيو يدحا :تيقرلو لن ا انولاوبال نفع ى
 زرواطشن نارفلا علو ركن او هريعواطش نب خفلا فا لع تآملاب ذو
 ناكر بورفلا نفل وباو يرون رلاوكموبادعوزلا و ناهرب ىربسفلا فا ونعلاو بدال
 نبك يرم ا مز هففلا طوس دوب | اعلا هعننح يف باهص| بدر ىرهيزلا وإلي رج
 وباضبارملا وو ]كمل انياوؤسس ني لؤلاوعشلا بو ممرعو يرهوجلاو ىراشعل اونزدب

 مك ريبلو انيلوسالا رو نوعمس نبيحاص ىالعلانرها طوبا ظعولا ءو ئارمعلا ]هلا
 لارعالا و مفسلفلاوؤطنم ال يع ميل علت يزلاوهريلول !ئباانهر بستسسحات

 مماوهتو بانو ناويرلا بِمَع رضحيح ل فاوداراو »ببسم هيلع هل, اح اثرا
 ىسافواهرهاذو اييرلا ماما يزاوببنلا قاهساوبا ياش نمو يس او ابرك ردو
 ىباشلاوة اضملا تأقو يئاغمارلا نس اد يعوباو عابصلا ئرضدوباو اهدحاوو لائم ا

 وياووأر غب طش اموري اعلا ةنسح جيل اريتخو ياو يربطلا بطل |وداو قارم) ل صُملاوباو

 كلذ: او اعلان مذ ئعامج ناريصت من وديري مل احلا اهصان اكو طاح ناكو بيطتخلا وك
 ديلولانء]ُسمِلْوَس ارد مسالفلا :رح مالا ءوعسس ام يسصصحل اهدان اعبر

 ركود ةقارااوبلط حيف اهلا قاذأو كييرش خجانابشلاووقغلا نيتي اوما معو
 راو ريردو وتد صعد يرفو عك ماما ناك لام ظن اي يربح تسل اوال وطال اك

 ول اوك عرعاس ل داب انل نيب ةنئنغ نرخ ظعوو عورتلاو لوصإل ف بتكلا عمو

 ٍموسعلوط دعج ءلجييبامر مو نوننلا بورما بعزم ميقنملاةياكب اصونصو

 ارب نم علا طر تو مضيداتم فلمن تارإ ير شك ير زمر ضنخ او تسسسص)ب

 هدأ [تئراعشاو بباوعو بيا غوت النسر ناي اكحديفو نبج وح ةسومام ا تفو
 دشومَملا عنو قلد ريل مامون او جاور هبر مف هس|روبعو يب ومام اب جدزانجا لات

 جلو يعاب قعانب يمس ]|عصقنفلا اذه نيلسإب ل يبو يكببر عشت ديف اكارك
 ال مذ تلخد لاف كل ىرجىزلا ايو نيز اجا ضعب ملل اتنم انهم /عاوهام هل لع
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 بحامريدالاو يجر ما نب لضفالا نيب هني ابملا تعّتو مي واهرجي ةيردلا كلم يركمل
 اا اوعي ان نال )زج او صه للغنو هيعرمإلا حا ررصم
 او ىوجيلاو بطلاو مولعلا ءازنا ناوقرت اضاف هينناكدبإمرعّتريمالل تاكو هيلا د
 ربرن هنابرتولا هزه د زئمل دربال ع نر زرتحان ثداوح ا عركعو تالبوكعلا بت اكيح

 نرمخرب عرس نعد نو[ تصف جان كانون جراما
 بوري رلوةاضملا ضاق ساربعي إب ئملاوبايفاشسارلا هيوم كلم اريعزب نحلا
 هيل[ ضويو نيتكت سني هساربع هيبأ نع روسو ةباهدرأو نيحياو عسل سس
 هاقتلإبو اسلارفعد يأ ئءيرع انيكلي)يفاملاهن /عبجالا ناكابو نالطلا بإب اًضْولا

 يلووازهنيوصأ ثوبا صايل ةيس ةرشع تسنيإض فلا دلَمَتو ل رعرهوب ناكو

 ميلا كعب هس لزذم ياكل ورش هوبا تام نأ يلا يرقملاو ماهلاانلذ عير ااضملا رو

 اماو تررشتسا اهي اف د [شلا اما ريل [] سر أك كر اضقو كنا ارعيرع تن الوب يالا

 وهو ةاصملااصيربظتملا هرلتترلحإبإختشاو هيبالولانععطعناو هيلءيطت هئائاضنلا

 :افرئكومءازر رهام الا جرسربفيو هريعانلخ عيدال زد اهناق فرعبالو ل وزعم
 ط ازولا ءؤاشارلا تاور ئيسملاو نمل اورشارلاورشزتسل اور ظتسملا انلخ سلو

 ناكورشي موسما يبل ا نوت يقل اراب ىلإ تامر لاو ظتسملا مايأ 2

 رفنسملاراوطورل اواضفلا ةيحبو ناسحاو نائرصو ةورياذ افسع [نيرْس ميْيَف

 عرفة رجل بابب يكول ا لون عسي م كازلالما هاملت رانلا لون عامس يل مرتب
 نونو كرالكه م درب ئئسومللبانامداحل لاق اوؤصن |(! ةاوفرصت ال اننم مداخلا
 مرينريوسلا لان يبسرملاوبسا مكعان | ]يل امف انيكك تاما كيك تنان ك] نحكا كل
 ناوبري بة ىزلاموب ناكاو|ن يسوم اوبال اوس ىكيفا اة نالث لون عام كيلا
 ددملا كارل هبل لوقيدف منع كيس انتا ناوبدب اذا نع لاية ناويد
 اًسآرلا بنا ةياورفوريزتابؤغمالاقو ةفيلخلاو كانا عتاو تالت فاغمارلان
 زوجيالام دم عر بو نالك ل وف كب قرل ادع ىلإ ف اداب سوم ا بسالة مائل اه

 ةليلؤوت هن اذوركذ كبوالاة فيلل انن نيسوم ايما وناعم هوه لون
 ميلعإسوم) ابطا ع ارش و صاوخلاونلورل !بايراضحو موهلارثع عاررجإلل 5
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 ه اس كلب جسد يلا هجن رار نبدي ن اهللا نان املا نيرا الا ن درو ايسر

 هيب وجوؤو مدضو ركام حاقولاو بورغل نسامونهب يعرجامد عب هطاسب يطوو ناس | خا
 نيرلا يونيكَسم كبارا تاجا !يبدون مص يل ادارأاي رف امل اسد اعيو هككم يلع هزفاو
 ديكاطنا بعاص جوخ ربكو امك !نماموعمو مهب ناكيدلارعولل بلح يلع يزائليأ

 بيع ساوالتق وإلا مجتويرافككا هه|مزءم لوالا جمر باول اوافلا نيرشع
 اولا ناني كضط ناز ئفو غنم فاضنلا عفوت [يصنم ديلا طداب قيبرلو ممضجب لعاونا
 ما كلم ا ةونصنون اخ نداصمرمإلر ها جلاهكر د |لبليفو ميبجم لئفلانقلا لا وعاش
 كئفدول والاد امدطسرحإلا موب تينونو |ئيبمو لقد هبل تصو أذ ةضدرم ناد د

 كت اكو رخخال نطيل الع ءلطملا معلقا[ تلا طلاع قاقداهدلورنع
 ترم |مظدوإجبوبالاقو بص ساو يلع نيكضط فزحو تاويل توزع تاقدصلا
 يضر |ب راهم ف نوحمج مو بوسِجنو قاحجا هيرلوو ليلك لا مالا مويلع|ينن الر ونت

 نمير انت ةرافملا يف مودلعو ماظعمل مداو أر سج مإ يلبيرف احا ماوس رقم ا تبب
 لها ئنالملازيريغردو مل احهع موباو ةراخم ا ب|ياو رس ةملعم هضفو بعد
 نإيلا يواهرلاناشيرعرمالا ط بضم سرَدلا ب حاص] ودرب تامهنسلا نهب نا مالا

 ناكو ماشلا نطو ناعرد |يمراغاو عوفلاةفيلخ بابلا لذ بيرهريكك لم ا سو
 اوقتلانملاورمعضرسوم ماتادركع حيرؤب هلوب ثم هينتلاب ني كتتط كبا
 لهي اهتس هيل ننيكسطينعو نش دالذدو هيب ادا يدوبيلع جيلان
 جيرفلا تيتعارواسملا بع عرش ننع كباتا ماقافابككماملواناكو قبرا نيَراَعي
 هفروملا ِةيزتلالها نيو احلال هاهو انناروحي ا اولسوو ماسلا اورصغت هَببَع

 ةلمسزيبو عوير مل اول دهعارتشلا ]هال يوارعرسنب هفورحللا رمل ل هاو لعشلاب
 بايع علبالوسيئذلايل طوله دواريرساواولتمم ناحل ال اوخ دورس هااولتتو اما
 نايف نيرا دل لات نكمل حاوازنو بلح لب اودصتواورشح و اوعج ئه هيكأطنا
 ناكابو قشم »زمر هاون كشط كبانناييزاغإب|نيدلا ب عاشو جل لا ين ابو سيرف
 تاقوبلااوبزدو نييكلاوب ظن ايبرملا لاا لذ انيك عويزافلبا جرت ىنع برجال
 ئب ناجرب تذاو] ساوالتف فيسلا موو ) عواوبزي اف نيكتنل كباتا هويطف لوبطلاو
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 فوكو لم سرج ناكر هواس | عجن ةئيظع خيو هاش رمح نب ويحي يطا نيبو نيب
 كارم تولاو مينيط ابلا نم نول] ل هلداعملاعيلعإل بف نووجنر هعهو هس كم ميم هلا عن

 هك اياءقبس نات يلعدوحيررطتساتنلا نال دوعن اهوفلاةن امكن المن الاغين

 انيزلا لغتان ةنجعزبر اناوو ةرحارلا غو فايبرلا طار ادوس رب تيهو ناعجما قل و

 تيكا اولتنّ ام للا تنشكاو سهلا تار ناوإ ل اوهالا تدتش او كاب لاتمام
 قبو بها ف موو باها لغم رعت مىم ملينلاو بلقلا يف تبنو هتيم زي ئبب

 هىسدالملا |ايارملا مسكر ن اوطصكربلا لو ميلا يرؤيس رش رجسازأب بلمل ايئ دو

 جيارمأ ضدعاجإ دو وو يرسكفر جس بو وبراه تلو دوبؤلاهنارالض هلم اللا [بلعر
 مزنه ذاق خر ظنو ون ايم ماقأ اورجس معي لك مزهرمأت ١ بح عووبجرخاتت

 رسارت نارزلاربع قرلاب[ُس ىو كبعت هل امن اواو رعب اواو بزي ارو مَيرسيدمو

 هركسعنلديري نيب فن دوج ناز طن ناولكو نا اوس يم هد ]م] لغعم نعاس
 تنا وهل لوب دوج يب ار يس ) سرأد وعمل د وجرت سا ناو وهعوكنذاعُسا ناك

 يب اما عسا وأو تعنسام لعوحص كل نيس

 0 ا ا سا و 7
 او هينبعن يب املبقو هننتعاور بسلا ماكيروسلا باج ىلإ نقور هيري نيب طرأ

 رهاوج هاطعاور لى رعلا وسيع ن اكو طل لا علخ هيلع ملخو مراه لل هسلجا نا
 رولا مصيف كوتلا ةداعيعو هلك ماعط نم كيبيرخجس لو انور انيد ىلا نورشع [نمف
 اعد ءَتَع نوكت نبصادويملهزداو موب از سحاو هباصا لع علو هشحولا ةلازاو
 ناسإخيلاداعوامإب ارجس ماقاو نربع ٍفوهلفحو ناسروحو سانوالب نيب هريضو

 نيرسحلاعوباوضاملا لزع [يني] تصف ارسا يلاداعر سلف دوج عبو
 ياملاطوولا اوُسيفو يراجيلارع|نيولع مراهم اوبال وو طساو او نعّير املا مهارب|

 توك هزيل هدو ناويرلل حو ةلورلابايرادربزولا هاقلتور كس سإلوسر يوردإلا

 5 الع تيزعزف تن)ءللاقو نسل ار اري زي اح | يدو ايادهو كبل امو بالا ع
 ضال | بوبالاقو .لءننبضو ناكدم اربجاذ ]عمل هنا نلغ انيلع تعش نا ديرتو
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 م ه1 كبسان داهدالنكواجادز ه6 انناكئح مايالا انطعو هك 4
 5 رصش ىفح «

 .ه 00000 يا 0

 اهواك :رعامرودزفلا نراعي ه هييلس اداص ماجا رند 6 ,

 4 0 ال يع

0 711512197 . ٠ 

  1ش0 5 در اغاتي مل ٠

  . 5فناونيراشلالوقيلاراصرتر ه دهر امئفازهين لضو .,  .
 بمزم هؤر امال نب اني !مالكت وبلا لوا هوم ام او ىروسالا/ب هرم اره ىسبل اولا

 انو لركن هلزتئملا مزن هتلاخ هسان يحلا ببر نودادر هلؤذر يرسل

 ناتقاهل كذ ئبلحبلا بدول ايسرافلا ناكربلاوب|ئنسح ا محو بان امل ينس فزن
 د اجاوب ارفس إب يل رس عب اهب عيسوذب اجبراو نيب موسع سس وشسو منا انزركاسع
 نسح از , بهو مرلاوباهيبا نرش ااسعيلافرهلا لاي هيام امن دس يل

 _رح__ىعش هسئئل كيلعينن هل اقسن | ع بنوعرتو .

 . ة:قلازو هني زوشلا اصلا لع ه هرسي] ناولانروولا ضير ه

 .٠ ه2 هةضدق رجب قوسلإ ج ثرحب ناو © هخاوجةيلرات نطلرؤ ناد ء

 : [بصا يلازداساهيرظ | رعاش ابي د١ ناك ضفلا نب ثرح اوبا يدر 2
 يل يعلات ارحل عنرجب هسا ربع يبا نع ان اسيرحأ عا ابنا ا مسؤجو تس دنس

 ريففف ثرهلل ل لاو كتر ةروكدلا ةنسسل ف ن|بصايلا تراس لاو هنومر نب خفلاوب
 لخدازار ذل اتا ماح نبل وة دوم انسب ناكو يزاوحالا بيطلا منضلاو كهل سيرا موب
 رصعش لاقواهيرب ثري عراف هيف انساه ناتسب يلا انجرجدرارلا ماجا لغم

  2٠ه كحاض موب نامل الا ه ابحر | مث هلزتم تينا

 . ه.كلاما دواس تامزتل - ةجضي مالخلار ور عربلاوه

 ا ثكايلتلج هبكتو هلأ عو رمح رسال عدد[ صو ىصو هسرهحلاو جرت ترس ا

 | تاكو (ملفرلا غي ناطلللا مم ميدو امو ةرخعلاتلا نسل
4) 

 كوي ان



 تاج نالث تحبو تاذرصلا هرهبكْة لام تناكءنيسرارلو م١ تناكو نيولا ةرت يكد

 مرقس اة ذالخوررظ تما هنا ةذالكو يمل با هنالخ تكرداالروط ترو
 ضلال عزررسك نركب نر[ تسصخدن اصرلاب تنئدوارلو هريس" تارو

 1 ا ا بلا ربا كب

 يراخيرفنم هَ نرْمرج درو يرجررلا لضفلاوبا يراصإلا ساربع

 0 اجنمويم كيرح ا عمسو هيلع ياو غنم اب يدرج نكوام نم

 رم خي ]و عهقفتو هرإع مح ثرهيمل مط ةعامج نع ةياورلابدزتتو مددع

 خيا بهزمظ فحول ملا هب بوب نآكت هتفلا عبو فاول صان زحلاربع
 سرلا ةمّوفتملا سرا هزم بلط او واكو ريطصلا ةيييحوباوه نرلوقب اون اكو

 مهيلع كش !ذاهنلا ناب اكؤرظنابر ةىل اطيريعئم درا حصون ياس هيلع فلا

 عري ةليل ةلُمملازهيلع تركى امنت ليس ايوب لسيملّشنو هلو ياا وعسر يشم
 تيذوت [دو ] ص نابمش سيرا هناذو تاكو غيامهيرا|ر اج نصح نم
 ةحلام تايوان ني] ضني لاو هسا ريع نب ميهارب يربح ا مكح يا تنب ةحبار
 دعي مدحإلا موي تيبؤنوهتددر كير وس دانت ةمبار يش نهار

 م3 لانا هروشلا نو يره وحلا ئعررا باب كئئدو محملا يز 15

 نر نو (يو] كف ليءو صا نيدمعاهرلو منع ىورر ثرحر
 انتافورطنلا يعور !باعس راع هنت يننكل كر اجل رمح نب نيحلا

 تيبلاله وبن عبسكو يراهجبهتاذو تاكو َنالحإلا زيها داوجاصناوتس ناكذ
 7 4 ريو عزوشس اشل اان اسوا هر يتجب اهنيمناريتمم ناهي كك يا

 راجل قف ابيب فس ني لوفي لهانن هذ ناو يهمل رمح ي) نعوذ دادغب مذذ
 نوبوئادريملايهيملاررح نب قينعزب مكين [يو كلو هنع يوري لف
 حارا اعل انج اشاد نايل لوس قددكي نإ
 مالكل لعرب ناكو دار د مدر وجب دوهغ ئردس أ من هيلع |رفو رمي ييافذلا

 يرممملاالعلا يارس البام ايوب عمل اًموركأسم ىطّماخل هركذو ةيساظنلاب
 ىكح ءاءاوكرب نا ةطسبلا كاسل وهو ه ةهاوس اس كوتصل ان اكوانكك لذ مله
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 لباقت هم ةعبر> كنز ناكور ابد فلا ني ضوافاطلاواب ارههعب ثجنر كتل انك

 ومجؤعراشا هنأ هريبرت رثو وس نس ن ايو نارمههلأ انلوصو رنع باوجلال او هل رجس

 تنكر رب ديذا توم ههلب املرخسن اكو لهل لا هاشم ىيصبلاواطسأو سدي د ةبالوب

 هلبافانططلا علجميلامفيلخلا ث حدو عسارزمن لك اعلجر ساباسلاب تحبو هنيلحلايلا

 3 جرعل ادانيرعكا ادر] حمن»ب ميلا افاضيربنلاارو اير رضرمسو هبرع لمس ,و

 انلاغرهجرنلاد اجي امنت اهىيكمعللا راغب ىلا يمال غنيلمل اداب غ
 ةتاهيعرمصي اقللا نوكيو ناكزنلا عك نب درام يلا صب يراغلب|نادارقاعنو

 ربعير رجا هساو همبابربغتم ايفون ايفو )و تسصفو هباسضورشع هال
 اف اءا ويس داوح باجل نيب نا حالا يركن اكو سابحل وب | هنبنكو يريئم اها

 ,, ١م مفرملل لو ناسللا عمت ظلل اركسس نيحلاصلاو ايلعلاو هه ابحي نازتلل
 95 تتنمانألا عزه 3 ٠

 7 ١ ,عادولا ميريلاَن درسأموي 0 رجب بلقلاي ىوب)ارح باذاه .٠

 1 او ةرزاس لك ادم ب 44 .
 .ه ابا كيسا الئينج رجب نم 3 تع ايدول !دربع ضنا تك و .

 ا منان لفل هلي هرمم إلا ةلجزيسمتن اورك* ةسايسلانسحناك
 عباس حالا ليل يم مرح الة ويبر نييك راس سيلا ةليل فو اموير شع هال

 ءندالخ تاهو مايا كرم سا نو: نيرو جير او يرحل هر رخالا بر نيرشع
 مبرطضم هدايإ ناكر هذالفل هل نضّملو ماباورم مليا نالبو :نسيوربتعو تعبيرا

 ندور رسول ار لع موب ل عي ع ملسغو دم أبأ او ثداوهلانر كو رفد

 20 قرد كح أد كل ذ بيسك هتاضلا الامر لدعوات جرجس ميال راد

 صاخب رشرتسملال اما لاىوع اراازب نسخ || ئع لغتنا يف ساء مجد
 ىوننارورحاو يرزص ىلإ كنزخالو كرس جره لويدوهو ممانم ف هارهنال
 ةينيظسا يعد اورشوتسملاوهوإهئااروصسوبادوإلا سول ناله 5

 تنناإبعامسأو يبعو ماب اور اوهنالخلايلو يتفم اومر
 25 كريمملام|هريخرلا ميرو 0 ناوجيا تفوت نر[ تفوت داعب

 اني 5-5



 نيرشملاو عبارلا سدح اوي ةنالحلاب عيوب مدعيب رك هنرطاهل لاير هبابلاعل لادا ما

 مل ةعييلا خا فوتو ةلورلا بايراوا,مفلاو ةاضملاوءزموعوهتوخإهجباميرخالا حار م
 "دا صةعبس ا لاّميو ةرازولا ف بوب ناكو ياشمارلار رح نيلعن يح اوبا نامل ضاق

 لكن وثالث يوب موي هنسو هيلع ضرر فرلغتسملا ءوبإ ناو ءذالج اب ديل ءاولسانلملا

 امرؤ ايريس جيابا لاف يح همي بيل ليقع نييفعم شي رتسملا بلطو هرلوميف فالتخالا 5
 اوفاطا اءئرشارلاانلخا خرسو ملويلع هساوصويبن لسور هددأ ب انكيجنيسوم اريبا

 كاقو هينيعلعاعكرتوأبقف عبي طسو مدرشرتسملالافق نس ةععاطلا يلعو عاطتسا
 افظل اسزو دزن عدحو هلامظعت ربطت # لا َةَعببْو تاهنأ لع ةدايز نهر لمع ن

 رسرتسملاد اكورهاذلا عرج ررطهكولسووبملا مرتو عالمل ايو نهولعاشن ان
 يلضئكيالملا نيب ةحببلا عوير طم ا نوبان تربط ثيرول ع مو نازفلا ]رفرف
 ينمي ثالث ارعلل سو رهلا ب اب ءاضتعل ايضا ىسلجو اير اربكومشزنسم ا هيلع
 تبتكيوفلا عاجلا [ةاضاومةرصزب سببدهرادرش تسل از خا منو[ تصن
 اًييسماهاجج ]هر هنم[صختاراد يركش لوي [معلا ةداسلا لوقن ام يونف سدبد
 بعز د[دزوجيالاةفلاو َءاضَهلا بكف محام لا اهدر بص اخل ام زل ل مو كل زوم

 اهِتْشا قرص ءاباناو هفسلخل/رادلا شكو يونفلا سبر ثعبناهدرعجبؤراهدر 5

 ا اهدرب افراد قلاةرشع [مهلع قئناور ارد قلار ع يسحر ظسم ا ليكون م
 به برعاسروواؤوطو رامعو ٌهجؤَتو ميج سديد يلا هؤيلكل ثحب بجرؤبو

 رشا لع لعفلا يوؤو يجيسلا ئياوا بسلا ببقن عماولو موطن واهيبسو
 نم (ريضو جلا داراسو تاسوكاو مالعالاٍوطعاوييدركلاو سوبِجإ بإ بيلو رطت لع

 ىل تلائم اهبركو ب معلق ر يسن اطل لالا نؤبص نيدو ري ناطللا هبلاو 0

 هلوحوصرهو تفرثا ءالبلا نا وت نمر ل اومإلان اف فلت الو كتخا نبا دكر دا

 قبس مسقلاوناء لو دربدمود عوير زو ن اكو ةعاطواعمس لاهنت كإملاب بحلب نم
 ةىبر|ي رم نيارخف نايامقفنافدالبلا يل ارعسب ساهي اخز اكوام اظرييتلا
 نارعلا يلا زبن ذر ع وشو عسب لذوكاسعلا ب (مقن اور هاوجلا عايورمم شا
 تعلو كدا نادم نارجسييلا لمان اس ىلع بتكو مساق !اريزولا ليو
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 سائر اب مينو بلحيلاقاثةيجرلانمؤسربلارتنستت | جرح مير كسصئر اس
 كيلعع ءرغلا رم مير هول الاد اعول.!ليبوفطي لؤي يسربلا ل زتن ٌءلولرحب مداخل
 رانا و [يفوالعر نيرشعو ميا سو اهلها نماول قمرمتلا فوسخ ليل ف ءايح
 هداراام وبلعرسوورنهْس دداهر مارب رت يلؤنو هرككي بلحيلاقيرانب ير اعلم

 5 يملي يلاعل | الارورماهرم ان ماب نيلاماسحريزرت هويتنا نهر

 انفع هزت ناكنيكضط بيانو قشمو هيعجرالسلار اهي يون انا _تحسمف

 ياواذر وم ارمإبو يوتمل !لعىيعضلإ مب ةبيهوردّرع بحاس]ورماًسياس الو اءاعرو

 هناسحا/رلبلال هاو نيكتفط ةنلتخم ضم ب نابحس نم فضلا يف هنادزو تناكوركتملا نع
 بلاؤب هأش ر#ناطللا تام [يو هراثاتئاث هبصس يثرعرالسلا علو مها او مويلا

 هاو هيو هلدمو نيسلاي هيرببسانوكذ دق قوس نب اكبب ئدووأد نبنالسر
 جلى ذ نير شكيداهل فوتو هب لاطاًضرم ضر ن وتص| ىلإ ةبضاملا ةسلايف عرخ
 متجول ناو ةنسردعاتنلا قورابكرب هبحأ ارسل سا نوئالبوزئبس ريو
 ماو قوم يوس هنطللإب بطوخ ماكو قوح سو ن ايلسو] يرعطرد وحسبو دوزغدالوأ

 هو هزني اكو راييد الأ لا ةوثعإ لا فظرةرمخ داودوبحدلاو مال
 دبع نيون [ينو ل]كسصم اهوخيو هخنسإلللو ضوولا يوسركاصل

 نسلتاوج اراه الص اخار نسل أمد اًهيروظتسم او بج اوبجح او اوتسح ا مداها س ١

 ن اطل لارهنبلْلل يربنيياريفساس عر ومالا لمن ةنطفو يارا رييرتلا
 انوئرقوتاةئباو وبلا يديزيوتكطمو ةيضاملا سلا جاحلرب)ثعبو
 هجر حاز ئ حل ا اربع اباومسالوسرابمدق ن[ربصاب فو نو هيلع مع ير اكناو كلو
 يهنأ ايّئرالاءادهازاعرواذراعةتت انيبان اكو ن[يصاي هنعّسرجو ل اعلا
 نط ردملا علا نتي ا هول فو هب امسح ورع ةس 1 ا ١

 قالا باهل نم دارب تنرح ارمال يبس ٌيوربانل الع ءاشد مح نب دوم دادغب

 رس ظ سلا نايدوببسي ىنلال [سىسملو اش انامواهرو دوار اوس مهم ناايبرع

 هلوروصئبوبا هتيركوريظتسملادجإئلملا هساودنب !سايرسرتسم او بررسبسلا از ع

 75 ممأو ياهو توا جن ملّتو ةياعبراو نيب امو ة عبرا :نسلو الايس ارا مبرالا ل
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 ٠ رسم لل نيركتلافنيرف ه مهنيجانءل زن نيكلاولاق» ٠ :
 ٠ ه هتعسوهنمل هيبور تبحاث هانل نإ نوصلاباتسناولاثه 2.
 ٠ ه٠ يرش رس ملعل الار اعرم هام تلائم لع هس ]ب تاولات ه 5

 . ه رىوتملا ةضبقب تولسلا كل هانل نا مالكلاب فصويناولاث ه 3202.

 ٠ در ٌٍخريعر ثرحامس بع نم هرمالكس لة نارملاائاولاقه 20206

 . ه درك ص كر تع هيد ببوإل ه هم)لكن لق هولشنيزلااولاث .

 ه دجال ا ويَعولاح نم ه اصتلعت دابعلا اهم ائاولاته
 سؤ هيت عكا عم طعام اطبع زد سل اتا ااولاغ رع تلا
 جصياموي ميشرومملا اع مليل تابهنا باطلا نيا يزعب اهسو مل دوطانابباركذو

 . رست هىلاتئلمللالوط رو

 ه٠ 2" وبلا شتِسزا درر ور هكشارتإ للعلا ة وباب ه٠ ٠

 . 2 ,موطوب كيري باؤلرعزلا ىككسافايبرلا رز و تدع) ء ٠
 ٠ ,مرشاو مونت كامرلاثا> ءاسصختت ا يفازحا ةريسابو» 0 ٠
 : مول هرول انهرجدوسولب ه نمتروبطلا بيب سكي عدو ه , .

 .و - نيلعشإبو اطخلا ف اعملللائو 15 © .٠

 5 قبرص ضيورعاع كيع ه انور هل ترب ركن ه 8

 كيا هيلع سورفعلا ماج وع اعلا ىميلعؤصو رحال يدامجيإ باطلا ةائو تاكو

 طورصاعلا خيش عومي ارحب ىلإ باج يل |لبتح يدع كد ب نط دربروصنملا حاج“
 هءَقثاقررصامعر العا ن اكو معغو هم سما ياو يراسحلاو يرهوهل مخ |باوأرملا نب...

 ةىلظعةلزاز هفرعموي دادخب كريز [بمو ةيامسمحو ةرثع خيو اح ا ةنسل |
 ناكر ويك لخ ناضاعله اي ءدورلا تعفووهغو بهرت ناطيفلاتافايرلااهل عر |
 بلح بحاصئواولو نإ ةنسلايف كاد ديبربظّسملا هزيل طل نيربعن اطل تو يافع

 المارئقرر ابو هتياهشالئوللا لس امسالا تفورش يس اورزرمزب سبيد نزاذو
 رخادوطع ]يس ايو ءلبصاوتن ف اررلامن ]علا يرجون اسسلاو بالكل !اولوزورانلا امو
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 هرلبلا مصيب هربا يعرب ناكنم .٠ هيداقب الزم ولن انك 3 3

 مانغا باف مر ل حصخاببإ يقيس املاقداستكول سا تربو نيزكمسا) ناجحا

 راوي اريل ا ريح اكتمال جاب فرحووبهشسم ثرح قوكلا نومسزي يع يدمج هصساو يسوملا
 نال ئاسورببللا /ثردلل يداوم ةبامعيرار نيوشعيو ةجيراةئسوف واي ا هونلف ناين
 هباعتلا نيرشعهئالُ ةيامال ةدوكلاب فون لوب واكو هذوكلاب ثرهلل لع مب ضو ارينا

 هسد تمانع لس ٍتارام لوبان نرمح لوو ماللا بلع ىلع بذالا عرس صاربذ فرعي

 ىلارريعان دارخبب نيرم ليلا ماوغئمناكو هيد سبيلام هب رح ]خرب نر رب رحا ناملم ظفحر

 كاقو ادب نئرف ةدوكلا لإ ل نابع ردع واس تبسلا موبردرمنب جيلذب يامن هدركلا
 ىرهولار يادار شي ءاوس ثيرحلاوةنسلا لها نوكأ أب ناكايزازملاَقابلاربع ندم

 معوورف ىذلاو م اًسلاهل طير رمند عربو نإلبرلاب نارمل ا لو مرغر يراشعلاو يؤسنلاو

 عسا مصرا جب اعتسمّْسسئيبامو يلة نوت طولا
 دلو نحل يدم نيظومح ساي بحل ناولكلا باطخلاوب و انوإ تضم
 كيردحلاعمسوارملا نلعب ناي اَملا ع مَْمَتو هيامعبراو نيرإلثو نينا سل اوس
 انزل ساربمييإ ةاضتل ونامت نسيدهسبو سك هو تذاو ثدصواهرعو ةيادع ا فسر

 | حمس ةررفعلا ىنج نم غررصُت ملوارهام|بيبل الان ارعاش القاع ناكو

 - ه رشرملا ميوتلارطنلاب تبجاو ه هبر فلكلا فععاباولاق .٠

 ٠ هدرئطئتلااانيرنل اللا كلف ه دحاو بالخل بر لبئاولا ه

 ٠ .٠ دصوملا جبجلايف هبسملا كلف ء هبشسو كر زعمس لكاولا ه 5
 . 0 . همالاليلهتلاتبلاكت هايلزذاول فشل ضاولات. ٠

 . 0 هدر كازكتلقتازلاكهةمرقتاقصلاك لت]ضاولاق .  ه
 .ه «رول اكان ردع مسجلا كت ه اللف اجواء كئافاول 5 5 ٠

 ى دمحا يعزمولعلا غلاف ه اماكن كمال وهل بفالاق . يت

 3 ٠ كريسوب كلزك“ باوصلا كلك ه ىؤنس |ييول| عن عزت اولا .

 . 0 ٠ يرئعللالاوسازه مهتنجات ءاسل نإهاوتساييساماولات ه« 2٠
 ه٠ 0 هر عرشب مكشيووم هانلةلفاتلقخلوزلااولات» ٠
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 انهي

3 

 اكلي -

 ان 0

 ىلزنر صن جريل ل ويطتجو مهتم امأ نررريالئسا.حل اريل ةاصعاوناكن ا دوسلاوأ هرم نال”
 صورا م] طل جسما طور ورطل لمد ونام محلل وبي و ناصعلاو ناوببل الناعذ الو عاطل
 ينس ماعلاو ساحل باجر )مينى را ئصولا كلذ ىلع رلملإ]> دام او ماطعالاو لالجالا ةببحك

 الدر زاكوهاورو ثيرح ا رجح ا ضتلاوبارص ]زب مهري ايون نر ! كمت

 برح بابب نقدو تاهذ هنيب يلا مق عْفه هدم تلزم أس ومي حج > يلا لنا اص

 لقفل وبال اوناش غاب ءرع يورو ويِعو ىدعسملارمخاب عمبرخالا عسير
 ترارق هلع نر دجو تاعامجلا لم افا ناوتلا ةوالَتو يك وتسمي اكان
 نإبتعزيكبليقع ذوو ةميعنيب كبت جوي عرزللا
 ناضم,يف ةياعدراو نب او ىرحا ةرسرلو ىلحلا اوولا فا نيا: اوي ا]يف عزي دمك
 يفوتو نافمارلا دس أربعون ةأطول ايضاقرصرربسو كررولل ممسن افلا ]وو هنمنو

 لئاديبإ ت م الف هيباراد يف هيرفطل ابزطدو لس نير دعو حسد ءرورلا صنع

 ىعسومو نباص ضحب مبلع] خد ل مجريصويبب | نمر بظر ل بتح نر كو طفش
 يلع خشج اهنا ا زهاب لاف كلور ات لحارلا نهرسحا هناكم هوم رجب ةحررمب ههيورب حو

 وه نم|عرتل يم ينع تباعا ذ اد اهرهاعتب الي سكن بطترل يرب ئيب تمار امن رك
 جوزيف ربات يامالاو ةقفسلاو نوما ةبلغى ع ]يع الهو سس: يساهم
 اصيب ىراقارفت ىاتلاونعورسل رمال ا هوبا جرش ملسعاودارا الم تيملا
 اذهب وكرصف ناكنا لشعب هل لاقت اكبلإ برجس ضف أوبك ايس ابا هل نازيرنعلا
 بش ولعل قيد صم ناو حالا اد نارقلاو ةحاين يت نازهالا عجيب
 هضوباتلا نم اكبلاو يواسلا ّيوا ذا نجس ئماولِذعارتحاو لكنإ حملك
 دو حدؤنلا بإب سالو قال الامر اك ئ كلذ سيلو هَييكبَب يرانا[ ْجاشيا
 هرلو تورز ملئريلع هدا يصونلا يرو داخله ىن ئحا عزجلاف لجل
 يئن اكو نام دنس ن ايدوصئموب | ءتينكدلو حئفعزا/نأكو ثيدهل مهر
 مالا يلع لعملك رلا ىرمأعلا درو ئرربع مصعب هذع سيرعس/نهيلعنْرُك

4 

 ها ٠6 لرحبسسحس «ويز هنخا اتق نرتحلا دود

 . ءهدباللرخا يلع يفزحلاطل ه هاتاقريغورعلتاكناكول ه ه
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 كو الاو ةيباسججو عيرا سيف باكل د اولا اقو ءننسلا نه ةينامركمهنافوتناكو
 لع! عتو هن اوس ساو ينس مالل اهيرلع نيس ىر يزل اوه هيرابعلاا نباو عما
 طاش /هجويلع هدداءمجريرجرلو اوي امسحو ورش احلاةئسلا

 تكا ثيع:هلثمربمل افنوح باجل نيد ارغب تقروحا ميو ِيِفَفلا هجويإعال
 ْض هوهيبطاشلا تقزيحاو تكلا ناسو هيباظنلاو مفيلخلار ود ءواغلا عوزج نانلا

 ناطللا ماقاوركمف|نمل ةظعوموربنعان ةربع كادناكواهرغور ورعب طاير

 ناررره يلا جرم نارمعب فيصي نأ هتدأع نهناكو ةيخيسلا ونه دارخس رمك
 كلزب ثعبذ ]ولو امهر هسويلم نخر لطو ابيطواليخ ناوربهنلا نس :نيلل ثجبو
 ناردب نايوخلادرو ةبايسمو نئشع :نيئووشالُعلا نإ اليدوبالاقو هيلا
 سايل فيس ناكو عاقبلا ةيبحان ضد ورشحو عمود ى سجلي | ط بحاصإ يعصي

 وافل كلرارأ ةنوعل عكس عرطجد وسوم ايل !لووروو لصول !بحاص يئسريلاونغنس
 يلعاو وح |راهنوالبايسل اادعاماليل جيرغلا يبت ءاقلاو هيرسو هاقنلا
 نياشلل معو ناررب يرهوارس أوالتق فيسلا مرض او عنضوم نو داعرمو مممايح

 نيب دووم ماكس ادب نب لاؤسربلا جونو قسم ىلإ داعو مل !وهاو مجحالسو ماوبخ
 تونس از ن اكبلج نون نبنالسر بال نقورل لول لت أ.ميفوبأنا نيد
 لتقونا جصتا وون الملا لو ازهو هولتقف هلتة]ساومضتاو هذانسال الستة
 ل مالعالاةسياديإ فذ كسا دو ىررطتسمل اوبل ما ىانلاب جو هيلا سلا
 تا ةناؤلاوةكبال الةادصق ام اودباكز يف فويبسلاو ناقوبلاوتاسوكا
 روكرم اد حولا كم خح هن اربيل اي| كحل اقفال نهم ريلمركاازفو
 تلتف اكلة يوحئماله اذ كلزب ابيل اكل يفعله ادوسلاو ةكيربا ليل
 هىداطص سا وسرق امن ال برع هىيبزي نم بح اا زهعسناكأم | يسن
 طدأرااه.ماطعا 5 لييفل اى اسبح يبلع ساس أ لوسر لات لاامل مكر يلع
 انه فيك ترجو للا طل يف ةلاضلا دانا نعرجمملا يصرف قلما
 نا/ئيجع الجوال ست: هستنل لخعم اهل ريذ هبد|برب شبح ا
 ايلنحالخد امن | شبح ازمومرهلاو تيبلا نرحل اهداع اير اجامل وضد نعومامنايزلا
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 فلاولارايخا فرتني رولان اكول اق كب لع ةالص نير يض نتبع مون هيرورح ا
 يلع هيلو لرحل |لع همك ل ز:ايدو عاجرلاو ىفيبلا نعل اسي داوسلام عبو
 هيلا ٍتككعيببز همابزكمتو هسا اهنا لحا يدم. نوماملاريجب نيمالا ناكلاقورللا
 . .ه لح_لخس ه«نوماملا

 . . اوه مالومدا عيبا .٠ انكار ة جنم انما ه .

 : ٠ الاجويطلانديز وخان ء بيض مساس منكي نافع 22ه

 020 ٠ انه فلتاارو . ةبجس تسي رسبروم ٠
 1 . أيااصاللو تاعورمس . ةْبعواى اثلاتاهااناو . .

 مجيابااول تالاف ماها مكلطارل يب ايمينبل صاعلانيريعس لاق ببت
 تلا هنيد تيلايو هوس ما نيؤس قرعاوض مداضائات مل اوزعن اعصاب
 كرابلئبسلد بع لاقو ايما يع ماحد للا هتعدول اءشايلع هربا يو طو وبوس

 ٠ .٠ ل يعس 3 0

 . ٠ ح اورو ودعم 0 ارتساوانجرارت 0 ٠

 ٠ حامسوريزوو ه ربم اب لاش اوه 9 .

  0مالَسو عوسو ه نائكو نافجتو 0 .

 ٠  0م ايلا باوب الاح ل اتفمسايلا انلهجو ٠ .٠

 ٠  0صش هسنئل رز ئل !ئلائو .٠ .

 ٠ اهبا:كلدفرشالف ء ورع كا ضفناوو ٠
 ٠ . اب ايربوورميلاتا 0 اًكرس نانو تانأف و 6.

 الاعب رعش حاد انو , 0

 0 ءاعدلهنااوؤنئاووس هاكرز زشاولاوصاذايوم 020.
 5 هداك نكرلناويلا شتت )روشاولاززصولم» 22٠
 ©ه ٠ رلرعش يي اونوبالاقو . .٠

 . . باع ضإو يدنع ه ةبتبعزوشإولا كطحامو .

 هاباعيرلاب يتعد يلع م اوملييماواونثااناله 2٠
38 

 ناكو



 . . ناربالارعادت نازح اف هل ترعإتونرلا حىوفنلااذار ه 3

 201 7 بع ناسا اهلكجيربلايفام اهليصفتئولبا ةايجخ 7

 3 : رعشوامحىإ ١ ل انفو . 0

 ٠  2طرطيي دقن كتإي ه يلشاتس سنار 2٠ .
 8 0 ا تاس د . اميوافطقزنيعلا مالن"ن بكو . 4

 0 ٠ لرصحعش أضب ]ل أقر 3 ٠

 ,  هراطابصإوعكتناع ه مكساقاابه شاتليرما ه .
 دا هجرس ناكيتح . يهل نانايركسلل تلبامو هه ٠.

 نانو هيث عجيل اعملا كلذ و امسب اكول و الضولاس هدرابهلا ين اكو نلق
 عدازلاو ىانلازعيانلاوغب اليس! نإلانتىانلا نعؤينمي ناسا ]س سباع نالاعد
 ه ر._م_عش ينايبلانيفيرتلالاقو لاق سانلا مايل نعكينِغب ناهس |
 : م قيشدكاذف تفرش سئل نم .ه مدورج ]ثلا زمد دم سبل ا 5

 سصعشرخالاقو 4 2

 هه -

 . هروزخإكنملارولاوْش ه م تلتزم كبيحاولات . 8

 15 © هدي كناو نير ارجا ٠ 3 هل ناربعي هيلع لاب ء 8

 1 راعش هظح ل اقع . .

 0 "بياع تييعددريصلا م هداوبإ ركع ترجد فاي .٠

 ٠ ,ىبذاكيإب ةربخنيعلاو هل قشاعكاءارحجا تعبا»
 ل اجمد اع املفئ ديزل كلاس ناحل |عالإينو
 2 اهراس 4 جكس يف هلق درأب . 8

 ٠ ءاهحؤؤيلماةزعإ انتحر صتلا « :
 : يا 9 .٠

 . ليس وَلا / لجرش ف ,وضبلا ليج راه 9

 . .لاوصتراو مابي لكارلك 0 وههَدشعْؤى مهالاد|٠ 3

 ,, صمدل مالا يلج ءلاقولاقملكبتاكو فص كلل !بجط وبلال البق
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 تنادروهو كلما عانن بيلي مانعا ابانأ برو ب اكلادارعلا هركدتو ببسلا ازعل مالت

 بش ماظنلا)اسيناع هلم لع سومو هومه) نيكل امّهماظتل اها ةيرابعلا نياللاد
 ىميلعملاق هيلا تلسو| د ث !ببال؟ عدو لمعد هعنمئ هلأ هئب إجاه يلع بعضد
 كاملا عال هيرابملان لانترابد هي امص و اطعاو هيلع لغو هأعرّرس | مث وطرب
 انهي هلابعلإ لكلا ماظن بضع برس نا لابو حيف هلغدانمو هوما ام | كل لقارلا

 ١ .٠ .٠ ا هيلا بتكوهلوو

 .٠ تس رم افك تم وواعام يناكلملا ماطيإلمحبا ه -

 ٠ .٠ تدرو امو ةامسلا هاون ٠ بعفوثو كضا سرك صاو .
 9٠ .٠ كتتركنا لال سنع لو و يل احوس كلاعن يلع لد . 0

 0 20006 اري دوفولاع دقو ه هتمرلئاذانت وبك اذا و 5598

 . . 897 اكدالولا نم بدم ه ىخك يلع نيئاولا ارو م 3

 . . تصصحب مور نورلإب ملك و اهيجاوربخا اًواوودرهو ه 0

 1 ه تك: ك زم ]تلاد نكاو « ف اخري صفو إو ه :
 .٠ ه ثيبهسأن :اكنخ امس داربعو «ر يبيح رّرع ص صاءاذا © 8

 . مترزتساكر ايدرعورعبب ها 22 . 4 15

 م 2 و.تملقو يربصوناثالو هاكلطسازاقتكاسائاعد ه .
 دارج رات ايذ يف هناا باين ورحم الع ئدساريرع لاقورم دررعاف ماظنلا لبن
 يضم ناكو يرجي دم نيل ردصدر ا اويرابملان رمد كاملا ماظن رها ال
 لما هيرابعلا نيل انت غرط (.للاتغلاهحبو ن مبصاب ماطملار أديل ازيا موبلك
 يرن ]ئه هنارغشتسيمإ+ل إم تف عرظانملا تفرعاذاط|وكتشم عملا ةلم جل نعم
 نموئمملا) اب مداقلو ماو بانئمال لانو ثوو اهلا مرعي ]حمل اوياهن هسا لافأ

 كاع نناانع ماظنلا لاق ةداعؤنتلا وع افشدو مماح ةعافش لوبثب فيِْرْسلا

 هرعتب بلغ كلم ماظيوس هيرابعملا نب بث طئاد امحل اركذو داشن الايف هل نذ امش
 ه .6 هلل» هر_ش نمو رجبلو ثزعلاواهعنلا

 ه ه نازرفلاةربتي ناوإرلاو ه تيززت ةوسرلاف ىرايبلااًداوه 20
36 

 اذاو



 1 ٠ ىبببسح هيد تناو ه بند ىك نكي ناو .

 9 ٠ بيبط لكم نع هع تلج كبد ينحيو ه 0

 > ٠ بيبحلا لاهو يوس ىو جو يارلابو 7

 0 » بيبر نع ورب ه يداوم كيلع رب ه

 5 فيحرس حرم بط هل ارك م ناكي كمن ل هوو وسمات 99

 هرسصشس سوريطلا برهان لماع فراع بيبل عمرع اسوهو هتان ن نب

 3 2 لرلصعت 0 ٠

 ٠ هاراوع تاراو هع لاس نا ه لبي نضيارل امر دابناله .

 ١ .٠ هاراشتبسنالبه سيار ه ىانالءاثانبرابلانعاو

 تيبلاازه بيبللا جليل وهو هس اربع رن حل ل هوب ارمستسم
 8 .٠ ندي نحو ل 0

 ٠ ٠ هنتي اووح ىنداي[ئرواش ه ىظرأعب كلح بيشملا ةربازو 0

 نم لخزان ككريور ه ٍفرحوو كسا عضؤ عدلات » 6

 010 ميانيلع كفكاماروسوسة نب دميزمويوسلا حسو نسو

 ريح هساو يدادجبلا ةيرابهلا نفر وو يرعسلايفعوهو ىجزتلا نه بعام يوس
 ”[نل ابرار ومهما مارق هيض ناكينامل ايي نيج اص نير نرسل يف يلع نب

 ادخزم حرخ هيرابعلا ني ةطحلاطها التنم غيرهدلا ةنيرن باكي يبكي
 م اظنل إعلم كلما ماظن هريزوو نالسر بلا نيهاش كلم ناطللا (بو نصا مدفو
 هوسات اهازك دوف مْضْينلاد اطعان جرب ريم يجو هوجن مث ةعقر نائغر هعبو

 0 ٠ لحرس , هن [بادان

 . ٠ درا ودعاسو قاحا 0000 ٠

 : 0 ددكلاب ناللإا ع نّكضو َنلْوولامضيواف :

 . 1 ايالارورب وسبل ٠ تبالئرل اكرفرلات ه .

 لاقي كال ماظتترمهزساملاباوانع اضد همسر داوعلا اًرلٌَولطب م سر يلع ماطتلا بتكت

 هيلو نس احلا يالا [.ب وبرابهلا يناكوهوهانم ماظتلا نيبو مب نايوهبانغلاوبا
55 
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 اتاي

 يربالاهب تالتسا ام مزس هباوصا ةغيررساو لتقو موب طاحاو مهثمعيم ارسم اويل /راسر
 رام هنععاش اماو يت قل |سورو يرس)) همسو قسد يل داعي عرحالا يد (جيق كلّدو

 لادداشاويايوديبلع اوفطو ماونأ يسحهبعرل ايلا ناسحالاو لرعلاو داخل ئمهس ا

 انني ة سب دراسن ال احلا تضنتق ات ملا مالسوثوبم مب اذرصأ م كلب ميل |بدكو
 مح فيو مدت او هساركايف غلوبذ ناطلل او هنيلخ اب قيلب اد نٌحلاو أ. ادعلا هعيو

 ادلب زوو اطل ل |روشمملا هل بنية اطاسلاو ةيفيللا ل. فرشنو اسرفام

 لص نر | كسصف كابدتضا بسحوإع هعانت ف هيب قالطاو أخو ايوح
 ةوريوملا ءجسل| وف دخازف لبو درب ناكو كسوبجل ا ريدا نب لف ا /س ذهل بحاصإ بو زن

 (ميقو ىاثا ساو هنن داهم لضم الا يار صم نم ن|و ةئيظع ةلذ اق لبو درب ةطسب
 ةلورلانايعا هيلإ ميو مداطل ديزي اهراع وبلاد امؤيب ناطل اراد ةرامع كلم ات
 لفل و يووصلاو ف]شالاو ءاضفلا هزت !ناطللإماو َناوالاوطسبلاوشرغلا عا
 رفوف ف ويحكم اوس مايا الئاف نامل او إ دووم
 ذي هريطقل ررلا هاوس اب اكن مص هلة صال عر ابك ليتصلا ير سلا مدمل وبا عاملا
 ل يؤ وعشان ىؤيجاويلىل شمالا دموعه نق هيلقص ني نجى عب عويرل ] وُس

 ٠ سعد مي ل 0 9

  0مويلا]جرلا اهيا مخه ٠ هروهلا كضراجب تّحرْتُم :

 ٠ متحيلب همالظنج) ىو مع ملا اصابات ه , 6

 وب متين اهلزعز ريل طورت«: ادسو وهن دك يالا ( تلاع

 بانك طيرك ول ضفالا نارا !كاعل فو هيا ناث هدف تام هنا ليقو

 باكلارسيلا ناب ضرار يع ئياعنسه او يا موسالضْملا ساو هربطولل ٌندلا د

 هر عش نمو ادار اناطبا الار اون اكيسيع نيربغ مس ورحش هلو يراصنال

 9 ٠ د كلا دج ل ف

 7 ه٠ بولئل|اكيروتو ه يِلِضر بإب ي لرمو .

 0 0 بيوعتسو هير نس © يبيسجعاب يزئاما و 0

 . ه ب ونور نبل سلو ه لصور كاكاو 0
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 وع نيىلل نب نجلا نس ابحلا نينسحلا نب سابعلا نب مجبهارب نبيع همسأو نسحلا )نب
 دلو بيسنلاب فويبو تحل ايولحلا مسملا وبا ولع هنينكو هبس م نئنرقو نجلويا
 كذدزاونلا اوفو ةباهنراو نيرشعو عندا :نسرئحال بزر نعني عيدالةىحإ مول
 تراوالو ظن ال لاق يغصلا ن]عوياوب دوم نا دريسو ايبسن كلارك اسعنب

 . زال اقف مسشلا|بالاتمتينككيو لاق ايملع لاقف هننبمسام لاقف فاني شلالاسانا
 الوط نايوالا ةييكك عزعف ونكاو مالا مبارح اًسارابو لاق قينكوي ويمسأ

 هيئاىن هيبب الاسم بحام بتكت اجدراربكو قشم د مماجي ةزاح ع ِ]سو لاقرهلا
 شر يرخالا عييرساع :وجلامويهناذو تاكو ةز انج ءاهرمب لص اللام

 نقدو ةيظع ةزانج دل تناكو بف مسي ناري ييلسلا نح اوبا هيلعْؤصب نإ. يصواو
 و ساربع ا ورضبدانننيسحلا هاو تاكوبلا يا عرجودبب !ئمعميئصلا بابلإب

 رعد ييطخلاوكب إو ياصعلاممالس نه ماملاو فيطذ نإاسرو ىاوهال لعوواو

 هين هع يورو زج نيردعو هجر نعرباوو بيطخ ا »ل عرف اورج) تبدمي درو

 كرر دواطندخوب اوولسلا نه لاوباورباص ندم حوباو يئَتكل] زن ملار بع رمحوبا
 ةريسلا تاز اىلاو هيلعؤت ولولا فاعسسلا نيرعسوبا نكد 7 نيطماحلاو

 بينما مت :افمصمريكايلعمت أعامسو هطخديبكلاب يلح م عسناسل ياء ورم
 لاو هيلعاووكتام كسرلاف همز عزكلاب بيانا ذاؤل اج هات منقاملو
 كولا !ميووماك(0 ةياغمركاودعننن كحضوم لاق هيلا بتن افعيش نع بيطخلا

 ماّيايف ناكئرل !معزمسفلاوبا هنينكوربمح دمك ندمحندمغنيعووولاذ

 غرب رظتسملا ضبط ل زوو مادزلا ناويو بانك وسي رمل مابا ضعبو معلا
 برسيو هع ودسا هدا
 يراود اوال وسر نيرشكو عباس خف و نوربهشس) مسح و نيس ما اذ ربج ربيعا

 انلاوويرتلا نم يارلايبرّس اريحالقاع ناو ننس تابالولاو بلا ل عدت

 يف از لجوا ياسو ةنسلا نه وب اسم وم عساك اةنسلا
 مسير وفلاش كتروف ةيامسّحو عض ءنسقو لاه نا/دادهب ىكيوطشب انالخد

 25 الاسير صافن نيك هررظطدأسْملا ةاوعرش ولادرلاب احونضو |يصخ ٍةاولابو
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 ظوصوعويرا نب يزاعلبا ىلا مخضلزن أعيش مرفنل اونزعيو ميلعاونساين ف هنيعيرو
 قيؤيالاروهعامابا ماعان كموره ب رشاذانيدلا مج ةداع تناكواجإق ن ناورجاعنو
 ديلاطو هيلع يجورآس دكت ةداهلاءزه ناجرجهنمنعورماءرماتسي الور بيرت
 ناجرعح تاكو هيلع ق سف نيكصط فرع صح علق يلا ءلمجو هيلع نينو منه طوهو

 عركرذقلا باص نيورؤب تاما, ميفووملطاو امابا ماقاو هقالطاب سابو رمولتو صوت 5

 ل تضف باععانهوراتخانماوماقاف ديري ءتندقتملا يد
 رائد ىلا: يارا عاطقاد سلا نان َرمْزْحْؤ ين اكد م بعام ب رحإ مالا فون فو

 |ة5عناطل لارادولا موب ]رضيت ايكد ادخل نيكهضط كب مرام اداوج عاج ناكر
 دحمو حر هزؤت يداورلا ابرهل» بن اجلا ورادلا وسلا عوي تاذوه اهب سر

 هذخاذ نيكس جرضتاهزخإب يدمي مزقتثن اطال! اهلاسبا رع لاس صم
 كائإي دوال لهن نسحتس امزاكئاب اس لافو لبدح) ب ضو بدو هسَح هكر ]ب رمحا
 ةيطابلا يكاد دحازايو نيككضط وارلا نا نورضاحلانلظواولنةو هبرضصو ىشاباش عاصو
 داون اطلالارادف دل عاومرتيرل َةيئطابلا نسمارفا ارمو ىانلا قرت لعن

 مالحدو هماهخ هدالغقدحاو رحال عوانلا كبد همك لون ينزع ةلسرلا نيكتضل

 اطللاودعواو بعزلاوخشنلا بكرمو ملح ايرا_تقشمد يلاروتنس د نيككفط بلطو '*
 راسو وكاسع رض رسول ناديهم ا ىسربلا يلا ناطللا كواركس هيلانتبي نا
 نجلا نيعدؤنف عوجرتى لب ط بحاص) يعصب ن اكو همركاو كشط ءانالن ماشلايلا
 داعو ملثم ار ساو ىلالاهئ الم مبا صانمالئتواليل وآن ديبلا اجزخت عافبلا برحاو
 مم دخ نارجقإولا يل هسربلا داعوربسر فن غي دن مزب او قشمد ىلا
 هزهناعضالقلا جوي اركوو ةدوملاو امهنيب ةئارصلا تركانو مهركاو كبانأ
 دكابه هركدتسو لوم ا هل تاكيسروبلا ناو ةبارسغور دعو تاكذتتاولا
 ىفلوب اعني جلا نعيجسساوقشرلا]ماوبز يفوت ايدو | تست
 اسر عساعني فرج نازفلا | فو ةيبامعدراو ردع عمس ةدسرلو يِزْمملاريضلا
 بيل رع يور وامهرغنمو امرتم كيرحلل عمو يرأ و هال يع و يظن نب

 فيرشلا يفد رص ريغصلا بابل نضدو يفتن ايلا اجل ايزالمازيرماو *"
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 لزنو وشم ديلا كبانأ داو جيرفلارسكو نيكتغط كب اتا قدعاسمل ماشل ايلاام هنا يركن
 اخد ن ارث ىدصصب كرت يو مح اب يعبد قدم دما جك ]غرب ناكدرضخالان اربم ا ب

 كيازاو عالسلا عاوناو مللسملا فوييسلا دلوح نار ذلاو كباتاهعمو هن داعيلع ماجلإلا

 بوم مدا فنجعالو دل هبوب الى انلا نيب نيالر بثو ماما نكت يال صحارن هلئمرخ هيرب نيب

 نيّسرطون سل فس| يك 'مدرطو هيابق ر زبي زلَف ممّن رصئبو هلو عرب مداكو وره نم

 مسار عدو ةيحان لكم نخاف وبسلاو هز يلا ىرخحالاو هنرصاخ ىلا ترش ايقارحا
 هباح اه. طاحاو هرب اكلا تو ناوطخ كبانا ادعو ةرعاو ظزخاهن هنا نوعي

 د نم طشو كانا [لمصو ساحل نس يل[ سلا بابل ارزع عمو نات وتر دا عحرو

 أريرش ايزح نحو هجولا انه يل هنافول كب ارا َقلَمَم همي تامو ةزييسيب تاعاس ساعت

 اهو ]ول ايلا دوعل ايف هباويسا عدس دارفلا باب خا حرروشميف نئدو سانلار اس اكو

 ميابسأو هدراوجو هلاوا منأو تنس |مهرذسل منوع رسم امىالطايرعلر ماو والبلا نم

 هدير سوملا ىلا نوبانيف ىلج زمن أضيرر بلس تسول |يف هرلوو متجر يح انونرد لزيرلو

 اهزإحيملفاياسن اكو مويلا كلذ ةرطْس نا هلاس كبانأنإندِليو بشن ايل كباتا
 اهدبعتلبف همان اليكس يلا جرنالا كل نودفب بكواباصا اصالل ند ف الها و

 هنمو ناكل 0 0 كافي ا

 أًيزح دلع نزجو ميل اىانلا بحا اكنيكمغط ن ان جبعصب ىييلو هلق نم هيل عضوم

 يزد ]اهب هنعقرصتيو مليا بحكي رعي ىملحو مبلع هيون نش ورحاإعرحا هنزحرمل
 ميدرقتب ئماووسربلارقتسف الة ريرجاوزصوم ا ظفاف يرجاسهأش ربعنا طلم ا لبو
 نم هنسوبطاا هيراشلالا وجو ساد هود ئيرلاروبرلاو كر نيدلا د امبع
 مْ امسمحو هلم اثل اكسل |ةيفتلا نيو زنمبسلاو ةيامكلاو ةضونلا
 ةريكو ود نعفوو نارحواعرلاراوسا ثعم تمزقت نيزجلا ةمظعةلؤلز تناك ايفو
 تاصيمصب قسوو معلملا فصْنب مي ا مك ةارنلا نحو
 ةالمسبللقس ةلورلا عاننبناوض كلما هدا وارطاو [يفو] كفاه غو
 هس ةريبلا يسنلكو نعيرومالا ترطضو بلح ةعلق يف هباوكتفن ةعامج ناو صر.
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 ريح لوقب ووسرشنائ يو اعلا مداحلا تيفنبف ةصنلا درو ملا طي رساو

 . « نون ايزلان ارحاوزعا ه ين ”ارررماو ىرهد ف ركتت . 8

 2 .ه نوكب نكوصلا يراود و هر اراغا نيكل عير فم . #

 ]ملا اباو يرن مسلا حباب او نركب 0 ل فام حو

 !يةنلاوبارمازيؤعررهاط ن رمح يون [ت و تسصد ةنث ناو د دارج ف

 اقيرج امان واسع ئاتفادلولنرلا ةيئناعسلاب او ظننا يربح عزك وظف احل سدمملا
 عهسورواسو ةب|جيراو نيس: نس بنكو مسام لواو ةياعيرا و نيعبراو نام هنسدلو

 هنم واود نوضنلا ةوُمص هامس اي اَكق نص ةد| الأ تفر عم هي ملو ثيراح أ ظففحي ناكو ثرخ ا

 نمل عحاب بساتنالخلا ثي داء ةيدوصلا بهازنزع هدارتتسانمبجنو هأرب

 و و اعرج اف الأو ثررمحا هظفجإ الث هيلع ان يدوو) د ناكو نصب

 د ربو جنح املو ياطسبلا]بارر دنع باجلإب هبنعلا ةريقب نفدو يل والا جير
 ركاد غروصازم هل ريم هنو يزن نمت ا اذجلا نول حرم شكابو عارم تيبلا انه
 نوبه اطزباكل اثم خيران يفر كاسع نب ظفاخل هركذ هر هاط يرجع نع لتتم اي يرج
 لبجاو ناسي طربصمو ماشسلاو قلاب عمسو كيرف بلط ل انرلا قاط يف ]ينقل نإ

 رصمو الملا !ئمْضلا ابا اهب عمش مير اهيراون يحب يدحا ننسي َق ٌىشسمد مدقر

 لولاك ةكتاقسصمدلو مجزمو لذ نسل اولا ب خادبعسنب مهام
 ر عش هسفئارهال نب رمح ضنلاوبا انريشلا لاقوطلا نسج د دنا ع يسر عش
 ٠ ه رتل اا رمم دو موبي لامويب ه اقللاو بْرَعلا سنل ايس كيل اه ,

 هرج بينا ميلا اوكشاو م بحال موب يظحا اان 20.
 ٠ هدد" هارون «وساذ أرر رجول د ناكولم م 5

 مرر اسئل اْمب كد - كوتلاو هاد بلا تادادت 8

 ه هرج ءريثو نيب عنب ه بع بلهلاو ىلقلا حيرتي يم

 رهاب رجوتبا لون فاماماز عزي نس لالعلا ابا تسياسعزظفال لاو
 هزي ناكف نارسه نارف تسي ا ااا

 لصوملا بحاس دور جرالي فون اهينرإ تضخ ار فرط خيا ةليلو عونك
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 لامفوسالَولا نلبي هركذ فو هم عافتجالا فم تنم لسبب نا ايو لول نم ىشحوتسان
 امو يحاص ناوضرل ضرع زمرمب بلح ئدرابنحالا ن درو غزحالا يو اج يف هبا عبس هيف
 رائبو فلا ةْباَمس عزنامياوالاوصورعلاو يعلم هيب اخف فلور وكما عراب
 كبرهاو هنو هرشح دالك و ةًسر دع دس عوخو نالسر بلا نلول نعبرمالار ومنو

 اضعبل امزخاو اصعب سعف هيببارصاوع م راجي عوض ريكاطرا باص باعش دوبل
 نمو ا كلم نوال عضم م ريبرتلا طسسدحاو لكفاساو لول يبا مداه هعبرمإلاوب دو

 لق هلعفإ سعف هرمأ اب ادبميف ناونور هوبا ناكدتوام|تقو ةيرام سالرامسو هماو هيب|

 هرلو ل عشت اق ةروصلا نصت هابل ءاناكو هاشم ماربمو بل اطابأ ةلورلاعاننباهتونما
 مْركوُس تن رزشاو بل يوقف َميطابلإرما ناكو لاق هنوحاوف ركع اع افا هيرلوب

 عياصلارهاطوب ار ملا مكحل ناو مهسولبلا نايعاو بلج ثادحالا سيئر جيربلا فا مو

 نييرسو وامل ل يلع وْ لح مديلا )اف نور ماياي ماشلا,بعذللا انهربرطا نملوا
 ىو غلاصلارهاطيب أع ضمت موعد عاب لأ نالسر بل 5 جربلارر مفي اوملاكلمو مرعملا

 مهلا ركل اهاو يال ليعاساو ةيرصلاوهاطابا ل ال ٌيتضو ىضن يباع هو دعم خو
 برو وون وح حلمل العا ندير ئمممسو م اوما تيؤصنساو مدل سجو مّمابعا»

 :  هرومابربو نبدي نميلا حاج انال سر بلا تعدو دالبلا ٍاوفرمتو جرف ايل مرضعب
 لع سدح ماقو كبانادمري ناضير 42 قُشسويلادسئئب عزم ميج:لف ليانعكلسإو

 ايعاو لوصول ازيلضملا مونس ةعامج يتلا وبح هروهاوبرب مانا بطحيإا مىيراسر ابركْذ ا
 هرومأ كبانأ ىار نيكول ل عسر ويرسم ةوعسلادويحيويزول !لضفلان اكو هيباركسع

 ناوُض كلم اهرلو معسو شمول داع لااد اشري ربيرتلا ل التخا هل نب دار سلا عي لع

 رفللملاوباد<نيدعاز يدرج فوت [يبو )ب سسصف وة تيمرواعلاوس
 ناكيرجز يزن ايمس | ىهسجاع َةهَنعْب نامع ئورح نب ةدواعمرلو نيدر وبن ل
 فتلقم او رويدا خجران ف نصو ءاورو ثيرح ل حب اوالاو ةذلل |نونثو باسالابام اء

 ناملظع هينور بكم يد ناكهن|معقبارل شلال ناكو كل ُءريعو بيعلا باش | ف قلئوم او
 ميلف لا ةصئم عم بكو [راخس ومر ف راشم كسري | لوب ٍطصاذ) ن اكون ثيحب
 فاعمل ةبسنلا ةؤيلكلل هرتكن امع ندمح نيددواعمنبديربيواعم ا مدا سر لعد
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 داوم وباٍؤنطاوساللا يون [ميقو خَسْن ناو هربغو صال ب اوعا عمس بدر يون
 اهاماماناءاهزعو ةفينع يا بهزموع هتفلالوصا نصم يامل كمل وسوم يره

 داراوروملا تيبلإبو قششمرب افلا فو لاقيو كاسح نيلكص ح ا هركدو رهولعلا نون ذراع
 لبجحلار ارد اولصو قسري ماوعلإر انف هبضنحل يف اوشمو عماج نع هيصفاشلا باح لب نا
 كا يقرر اقم ل عفز زار عر يعل ء احاول قطر [عدنيونالا ورم انو
 هه]عر بودإ ن نسوب ئولاعالص كلمالفذني امسْو يعبي ا دل احراع مالو بو ىبوس
 نم يزل ن زخاينإلا يلا ناكول وب شسالاناكوركاسع لاك ة بجداشلا يلا باو ا داعا
 ةافو تناكو هيلعاو حنش ماعإو يطخاد تف ازوه هذع تبن نا بسصختصا: ةييماشلا
 نكيلرلاةودسال ار هيزاج تيس لانج تلات طال هذاعوع داق يوت
 ةففلاوياو همس هيلو اهمارلاه مدار بعوي ضأول او اديب عمس هد عوج اضل يف هنوميس

 اول اهوواسسن سبع ناكوبل وب اورباص ن دموي ا هنعيدروامرعو نورجن
 عانن هالو قش ولون ملزعت يراني ناكس لاو يلا يشم بوم لا تيباضف فد
 رحآ (مفلاز و بصسسسحلت ةنِينحو| ب مزمز ايلاع ن اكواهياَسَتلا ةلورلا

 ةبه يفونا,ميئوتبامسجو ئرلعو ناز نمو كرب يهزءز سك سسايساللا لل ان
 ريكا شرح  عسوشمد حاج مادايئاشلا يروم اروو ا لعن ب هاربع نبدعا نمسا
 كل اهو ريغو يسم ا هيورعج خوبشسلاو هاباحجنشيرب يزف ةليوط ةرم  انلإ ماو
 نب نيحاروصساباوظ تسل ارزونسا [مبسو باكو َةَعب اسلاةلسلا
 هدكنح مها4لزورمن هاش دم يلووديلاءلصوأو ةرازولا لخويلع علخو عاج اويرولا

 قر زم دزهواهكبلام ضمد و يؤصلا هرلو وماي يبو ميحاص توي نا اذه من لع هادنج
 ىير عيبل راش ن امال ب لحرف موعحلاو ةوعرل راو ينبنف ناوضرن !ررارج له يل دلودلا فيس
 رم ميلر سجو يصلاوؤاول ىا+ ةزوعرلا بإ نلعاو مسلحي نسال نب يبصلاو نول لع بع

 هسا وو كضومرث قش يلا هنا يو صاوخ راسن يلا اوف اريك املعلَسن عبلا
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 2 اينو كولو أعو در رومأ بيرو دعبوعي هرومأر بريل بطل امعبو عينا نيكل

 ,6 متنه ىانلا صار رسماو ةريسلااساو ايهسب حامد عب امنت م هتوح اهل |سوو يصلا
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 ةرملاف كل ذاوبتراناواومنو نرلا الوهملا ومسح | ثاوب اكواوابح مالا ممل و يراصتملا ريع
 ولم انقر تنين | مال حسو باوا وتدوم اورل اوفس او ةنعلتلا ني ايجار مرمل وو ةلوطلا
 هينطا ل ازمدلبلا يف مدار يطعن اكزيزاول فو مجرغا ئم مهول ةذاولر مدول انو مميلع | ماقثكو
 هيبطابلا كاقيريصلا لان وجر اونا سئس يب نا باور فر لاهل نمل ةيزاوتحالا عبدو
 . اوفلخن سانلانظفاروسال ف :ئاجامي اسلو ةعلملالارعضيو نمل انم صاخب نا باوسلا

 ل تحصف مءاررطعوالادحاو بيعل ناكايه روس ونيزر تح م مولئقو باوبالا

 ماشلاو ارم نيدوعسلو هاشريح اطل ل ارنا ذ يو يفسويلاوضا كب ىانلاب جو
 ينرت .اهترإ تكن كلذ س عنبرم| ضرع م طال ولم لا سكو خلا ] اتمل

 هلككمناكوريسلا و هتربسانرك در ذو كام |رخغن بقلبو بله بحاص ةلورلا جانب نانير
 ناهكهنرافف ةلورلا جانج رمال نسم ان اكو ذيب اهدراو نراك نسف هيب| تق دعب بلح
 ماربمبو بلاطابا هنوضا] قو ةوعرل اراد بلحج يم ئب) و اومو ةرببسلا دور جاو

 جب |هالبجام اظ ن اكورحاو مدادحاو هيباصاؤح فو ىسب هل ورلا جان نبا
 زخاتو يبس و راهن حرفلاناكو نيب اع حمدا سر وبلت فس ةزيبسلا
 ةيونافو تناكو مسمن ير يعلا ياو ةنيزماسإ مادو مويلا جدخ الو بلح باب م
 ةورسع نس مم نال سر بلاء سا|ويرغصارلو كريو نحال يداج ني نيرشعلاو نماثلا
 عل طورضخ الان اريما ةرجج ف دو دوم كاميع بلاغلاو م اكل لول هلافكيف ىرحا ناكد

 راو شيد عاج ةالصلا الصاوو هسئنب سرؤو هيلءررْهبام لمسرح هوجح كباتا
 نم منع درداى ضر نافع بن امنع ج يحتم اا دهر يش (الغل ا يلعب !لاو ىمصملا ظن

 [و )تكس قشم» حاجي اهبربطزمنيكتفط كبانارلعو ميربطيل اهوا
 ن اىالخو بش هش زن اهلارعإ ثنب هرررلاو يروبي دل ادب رع ملا يرو فون

 | |يماقلا عسدرب| بإب نهدو واايد ابحي هتائو تاكو ةريسلا نحارب اعارهاز
 ماقتل درو يرو بيطقلو م. انياو نوبل! ئ او يرتمم ا نبأو نومام ائاو لعب

 نزلا اوطنلار ويا بوي! نير رمخيف د ! موو اذورص ناو نس سبا مس

 ْيِب مانلالونفلا هلو ظمب ناكو جرشلايثلو البلا زءاس زفر مسئم جرن جلع ناوطت و
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 مضننلايف يرو كد اموروصاره ن امي ادرك ب لف الخلاب كيلع لاقتف نصوا دل
 رماحيبا جارح يرعانعن امم ارزعنابثلا بانك يدح دو يلاذعلا ةمجرن
 يئانكالعلاقوطمودماحيف تل اضن يصل )تيوو نيبش الامم ناكامل لاَ ينازملا
 متتلبلحررم مكرم | علوضرلل ةعاطواعس لاو دينيعيإ ع اهكرنو (مبفواه ةخ ام
 ئيباقو عيسْسو ماشلا مد لاتفكاسع ئظفاحل ل اما ور افسالا لبق تاو هلبتلا
 نيرو )بسوي ئراضبلا بص عيسو اؤالخو ابهرم هنشل| راع ّق اماما ن اكو ةنامعتراو
 :روولطب لوال يد امج هنافو تاكو لاق انركد ام نعم هركوو يصقح ا ساررع

 دو دبعصو هلا ٍلعوررخ هول فس |إع ساكو نجو هدد ريشلإو ميلع هنا

 ظعاولا فارممأ | بويانب فسويمزذ (نمو هنامسيحر هءسداسلاة سلا

 طيعربو يزاريشلا ناس ايا يفع مقنو ةئيأمجيداو نسل رعب أعمدق ناكو دادغبب

 امثال نيعطتنملا نمنع اهج هيلا عمطاور يعتب طاير ذى ورم يلا دامو هذتلا
 دودومر يبا ر مدس مشد و ةيبعملا تءانف ظعيوو ةنسلا نه يت دادضج يل داعم
 روص ثبرح طن يكتعط كب اناي |لسمف ال' باوحداع اين ويزلرصوتسو ماك

 ال ةيئنلا لابو ةريمل اهيف نوطسلاب ثحيو جلا باوجل اب لوسرااداعا ضال ذان
 جي ييزاكيل اولا شرا يطل أ نرردب ةلورلا فر رطسالا مدس نآكو نالغلاو
 روص نع جيرنلا عطلان وهرومالا تاقتس |وراعش الا كصخرذ اهل عرف الا كلر نع
 هضاوطو ىرون كوم ا حان لوو ئيئفط كباتالرصم بحاص نم ةرخاق علخموم ناكو
 4س ملاسملاو ةعداوملاءل ايد وعسل ]بودر ]ناوروصل يلاولا دوعسلو

 تاقّسأو دارسلا لع امنيرمالا رمش او كيو يلا هباجان يبن اهلل نيئز ال ناسا
 نب بل 46 ناطللانب داكوراطفالا ويم سسراقلابو وزبسل !كنماورومإلا :

 نيِكتْعط كبانا لو بلح بحاص ناو هلْ لف ماشلايلاءاش بخ نم نهرو نالسر
 ةاوُؤ رن ميشو رذع ماقاث ماركو ناسحا» نم بحا امانا قلمي جوتن
 ناونلامرعبو يس او از هانم ةينط اهلا ض دعا اع [ ميشو هركرتيوبلح بحاص
 نة فعن بح لعل ه|ر ةيام هز بنز يرامعلا عصف عز بيش نصحؤم نرصد عرحبو

 ةره اشم وحرف فسم ونب ناكر هباونا او يلغاو هن عوعزحاو نصل اوكلذ هلها
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 زوو بو واع ايلعروملا اولزتذ عاقبلاٍلعاو ادو امل ايعو قس دوو امجد ص مو فرتلا

 لالبنالو نامجتلان بئر افيفلاوع مرسم نو جيرفلا مز اناولنق ا ورجل علتو كبانأ اجو
 راص كب هريجب يم هزكا قرعودحالسزخاوضيئاءرجب] يو درب ئاومإ انا اوفعو

 5 هياط ناطللا يلادو دوبو كباتا ثعبو توص وح امإب) لس بسلا ئئىانلا عنساو امد

 يزول لا اوراغا مث معالسو ماو يو جرفلا سور وايارعماو يراسالاب اًنحدو فلا ازهب

 مرلا تبعشانلا لزنف قشمدييلااو داعواولتيواوبدهدو ومر طا اكعو سدا نب عاببملا

 تبثه ريو قراوطو تاب درز هس بزو ةميظعلا هيراحلامويريصلا وبلا تفرحاذ
 فرشأو ناضير لوط ضررا وزنواو ترم ااوططو خرفلا اهاعط اذوب كلا جربلا ظرانلا
 ٠٠ عمرت بالغاء اك[ نم بولا. ةوبخول ند )ئدحاو لئن ركااهل المر بلاها

 اوزخافنولسملا حرضو كزتحافوبيككاجربلا قيرح خل عم وسلا, هيوفصلي يذلا عربلا
 بكاللازبما نايام عيجاويوحاواولظرف يملا يازين سوتالةطساو تالا هنم
 هيلااولس امم نيكضط كب انا ميباوو اهريو تانولعلاورباهلاو باد يزحاسل اع

 ماع ينو لامازو نصح ةبيرل اليل فن سالا تلعض ام نلعش امانا لاف هل وفوق دلبلا
 وصاطتحئءازجاع ناكدنالديلاولسيرل مدان داعس نين ايو ِياجرو يسفْنب يجو دع
 بحأص دو دود هلورلا وش لزن مشو مشعل مروا هزغأ ئم هب م) ناك روصو قشمدو

 يلاءلارمطوبا ينوب !ميفو دا كاهن لعنن جرس لال عرو عز ىدواهزل اعل موملا
 رااغلاربعو يربح مهنبيسلا ب|يراو ديالا هركذ ترم ثالث ريح ندم بدمع همساو
 يضيف دلو هاك لاق هناقيرج مان كاس ىاظذاح او يناعسلائاوروباسين ]يد

 رصؤنو نِإَدال' مواقو ٌةبيرم عم جيرظنلا ل عبو ييوجلل للاححلا ف ال وفشنو ةباطدراو

 صخاور هالك ميدريفحا كام إز خلا هدازولا تراصال و ذوص)) ين اسفل بكل ىنسو
 ينبو ةذوضنللاطايييو يدم وراوجف ْدعاو مطو ىلا داعو ردو عزفيروباس يل

 دوصب يع كو ليرد امو نازملا مج ء اشو انانسسب ب سعة نص اراد

 وبا ف الاف شع ةنسخدبوكريو هسوبلسانسونخ د ارز د ماحوبا ضد لا هيضفلذاذرلا

 م لاق توم ات باص[ ضعب هل اس واهب نفدرو ىو لبي رخال داب ءرشع عبار ئشالا وندم اح
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 راع نوعيرار افينريفصلا ل وطراع]رذ نيا دايز ريبكلاع ربلا لوط

 إو أراوسدو نيجيرب | قيل ن ]طئلاو طش ايروصإها جرو ناضمر نه مودل وا

 زي عراوكت نكن ا ء) لامن يح اشلاركيويا هل ماقف لوبشلا دل عقون يرعش الابل
 لات در يلا ماو تامف كب ايليا داع او مدلحا ل افئريلكتت المالاو يرعشألا

 كرمان 1[ يرب ك مالك برجل ينافيلج اهل لاقف لوصالا ي لسمو هاذاث انسلا كاملا
 ذاكوإ و اكئ امور فور مورلا دالب ىلإ حرخامسل نبا مره قناف مالمسا/بغ توم
 كلذ ترجم يوب ا هداربعةرإيزل يحإبج تلظد لاقل اربالا سو ار ممم ا فسوي

 ةالانلوعشم ارا !ضدحاو نيعزكوار عا ايلوالايروعسر اسال ايل اريتكبملا

 رواها فومرشا مسوويؤنعبد هضم بهل كر دما جرلعا ١و ميلع تفلت

 هلت اعمال نيكسوبا كلل ارحْؤيلاو عيتنان ةياث ةرم ملء ئيرفلا لوزن نس
 مهعورعلا مد ةدّسلا نمان اعادرو م) هنبرخخزم وبس مركب نيكمتلط كباا نرلاربيظيلا

 فايد ويسلرم | ىيسؤيبل او سايئ ار ل١ لوسرلا اهييصملا اره كارا اولسإ ف
 توسع 55 ةنج يول وتر كب | اريد قّسدىلا همن ووعسراشت

 دوصاعإ زنن] بو درب قبس هاج سكب انادوع نيحلارس ضان نأدوعس فاح لع

 مل يف هصوفلارابيشأو سايب بيلا هسريسملا يرون كلما تعسر ضولا نوتنف
 غلبوركسمل | هيلعريوب ننمعبوروصدومسسردو ايثار لإ هميراسو هباجاذروص

 كبانا ممجونت او اهولخدوكبلااور انرومة بولا كأرأل نةهلت ثنلب١

 ه مب

 ةكبرلالما كعب اهشلانقدإ شوو مومو يرض نأ لشمال كانا تك و

 ىلاحر نايا بل ككاو يخيف انوا وت ا زينت فر قطلو

 3 ةلغلا» انا ٍلوطسالا ل اح مهي الق هيل [ملس مس برب نب مد ئم موبلا ل صو بو

 - اعلاف عرس م ضرع :انالو رح ناذو نقونخوبدل هفلماكعيلا ودرب دو

 كطبو هلا ساسدردوملا نا تكد كن داوداو ناو

 هاولا طفقو احن دو دومرأ هد هئظع ذيعأبب اًيواف اشو اقمتارئاراكو تر

 واهمجؤاوراسو )بو هبرضفوم امهيار قفناو ديل سم اينقتلاو كب نأ هيلا عرفو
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 لدزنن ايو ىزعلاب نام قبرا هوباوأر حا هاك أع ناكو اهي نئدد طالخملا هذوب انلجر
 قير بياع ندلامجضو هب تامهىسرقلا لا قيرا جير ماشم امه أ كلم تس افونج]مرل
 نائف نيدرامذاش ٌقإولا ة يكرس هالوف هاشررح ناطلسلا يل إو ضن اكسونا
 د. خرفالا م عيافو هلو بلح خ|وث ةئبامضو ةرشعؤلا ةذس فن يؤراف|بمو ها مسحو

  ىبا سلا نبمها هس نيب اهولاربع فون [بنر )تك صف رج ايؤ امهركدتسو
 قيرطلاف تاي ةيبدلايف | يضيو ةنسلا زه يف جيم هلك لرلو بوم عرشلا

 ل تصف ةقثنايو انخايشا حابش]و يقننملا هنع كور هب نفرذ عيقبلا مف
 قيس :ئسرلو يسع اكل اب فروبو يوبطل نم للو بالعبد ئ| ولع يفاربو

 روباسب ةسررب سيرلاد رعب نام ينبوجلا يلاعملاي الع هففتو ةييامعيز او
 0 هيباظنلاوصدو دارغب مزئو هافرد نيعبسي]رملا تناكو ةرم نيعسس هأقرم لكل

 داراف هيْنطابلا بهريمهتاو نتفلا تراو عت يروشال بهز مزكذو ظعوو
 اننا يدعو نسال ةئالا روش طول اهم هلتثناطللا

 تترمرلو هفيلخل دلوواربشبرشعرحاو ئْيس يرارحا هريزو درج ناطلسلا لزع
 دير اع يف سله مفيلخلاوخا لؤي سيو درذلا بايب انميلل سانل ا سماح ناطلما
 : نيكمطالهاو )يلا بكير وصرصمل رّشحو نيودنب عجب أم موو ىو درفلا بايب
 رص عىصق ناو سبارعن ان عرفل ييلبت هيلا اهبولس نا هوه سيورضتسي
 نورؤب ملأ راسو هلم اعل بج نيمهيب اجو هل !درلاو ناسرفلا كراب| مويلا ثعس
 أدساحداعو امايااميلب ابو أجراه عطننق لوالد اممجنم ئريشعلاو سماك
 ملذ نبكروصيلا لا>رلاو هل انحاز. جو ىانب أبن مججو قشم د نم نيكل جرو
 هرصاحو مظعنصحوهو شيب وعل زن داوسلا لا راش لوخرل اىلءاوررت
 ضرئروصإبعنخرلاو جاربإلا] م يف ئيورخب عوُسو هيت نيكل ةونحه خت
 اخ لان ماواسل بي ومصيبلعاؤف رئي روص نعم ملة شيل كناما مهلا

 هبتاوم الصاوي هنأفازع عمو بكأرملا قرو هيرجيل نم ةئ امج قو كيادا هيلا

 »: كورولا امهاوجعرو نيمظعخ يجرب عرملا ل عورصمولة يزني وروص] مالا
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 كنف نيكتقط هوغو جيوبط لو سزفلا باص نبورخدردغ !ريؤومملخلا كازن سانلا
 هاشر م يزمج ايدو هفصانيومشل اثم داليلا نم ن اواي نوكين العرض لو قسس | مش املا
 325-0 ياسو براو] هولا ياس دودوم نيرلا فرش مس ةيرفلا انقل ماشلا يلاككسلا

 نامؤوير ربس بح امد تنس نحزن اطلس مريلا بتكو ناحل اومننجار ن اكمس يلا بطف
 اوحطنن انصح ميندي ناديربوزوريشس ةلباملت اب يف عدشوزوريش ورا ودق يركبط
 كارا نلخاو ضيريوهو )زد ناومه بحاص يسسربل | نوظننيرش الن طعاولزتو تارشلا

 ارلعنواهدالب ياو اعو بلحيلا رش ب | يا عاوداعن .دال يف رم] عيطئر كيري دو طالخاو
 تقتل اهف مريلا|مثعبب ةمزخوا مربلا ناوض كلل اعورخ اوعقزنو عيرنلا سف نم عنا
 اوحطق املا ذاكدقو لاتقلا رش او ةعلتلايلا اهلها نياعر ذخ إم بلح باوباؤلغاو
 هيلا ٍتكورومالا)وريديل مريلا هوما. قشيد يف نيكرئط كانا اوباكتارفلا
 نيكه ؤراطم هنفدرو هامحو صح لإجرو هلادر دشحو عجب كلذ ل ناطللا

 ةميزع مصيري لذ موسومن كيوثو هلوكوناورسن بلح يلع وبلا دوم لاه ابلط
 تايوىتسارّقو هدالب يلاداع هناذ نطفلا ن اكس اماد دالب ةبيحالوداهج ف ةقدأص
 اقرلل وقالو ةذح خا محو سرغت ب نامت قسرمإ | اماد تارغل ايل هلوصو لت منيرط وي
 ناطلل/ءابعاطت |يف هىمطو ناكس دال ل حالدوعل اع يؤفرمزع ناذ لسدجحأ ادإو لمد
 اونقوتد سلب رطاوازتا ل انف اولثزد سكيلء ءرممل ايل اولدر !نيكتفط كادا لا
 انباصناو دورمم ئرلا ن ث يوس مسقييمإواّبس يربا قزاوفرزغنو اولا ترش
 اوعجرو نولسملا تون الذ معصاومول اوقفت دك جيرفلا ناني ضاعل ا !هالزنو قرص كنأنال
 احواممرضو وورموهكلا» كلر وم سرت وو مالسال الع ةرحاوأب وراصو جرتلا
 دودومو نيس مملزانوادصحا.ميلعاونيبلر ريسإ اننيرسيس؛عاوإزتف عرتلا اجو اممبلا
 اواراملفاورس]واولئقو ةمجزم جرن |موشادحا اوعي هوظمكو كرما مرنم عليو
 نكلو] والنت راثا يف كولا ورب ]لوم جاع جلا نيمجاداوعكلأ ةضفان مل اوحا
 ب تالا و ينوي ضم وعم نزلا ىو ينط كيابانيبب ءدوملا
 نانايب تايم ةذحم خا طر دو اهرلا يلا احنا كر ركيراب دو طالخ باص قا نإ
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 : « بازحلا رباك ابلع ه عاصإب هايف ةرلب ونه ه تايبالا
 ٠ بايئلاوارحوبش نم اهب ه ناكنم كباو ةفئو سيعلن ه« » .

 .٠ بابحالاٍ ناس كتاكيم © ابريلا موي ك خد نارينغاو ه *« .

 ودسمصس تايبالكةزه اضبالانرئو ئيعبسلازو اجرتو قسري هنافو تاكو

 هد از ٌقرلريباورفسإع ه د احن هلاقبلاو فلا هه 1

 ء داشراهلوببل شلاامو ه يسرشلالانإيربو ه 0
 5 .٠ هلياتس ه ابتساو اس عيزلاناذا 00 7 ٠

 9 - حو ذبول ١ سلا 3
 لكلا ناي نككممملاراب تلزنف هاش كلم تب نؤياخ تمزو ارضو

 هبريربوالج نيرشعو ةعبسوالمج نينالبو تشاو ةبامزعناشير ةاهُر اهجلفن

 لعبا تبصنو ناوسالا#ت بيزو ةئجلا يدي نيب تانيبزملا يراويلاو بب انجل

 :اورلأبباو ناطل ل|ريزو كيعرضحو ةنيماظنل يحال رسوب اريكدو ناضيررش اعف اهب
 حاج عيل موي بيلطخلااوعسسوربنملا اورسكو دارغن يلا ماشلا نراك منذ !ميشو
 راو مال رس رتل توت راو نور انناطلتلا فان اهئافتساو قاطلتلا

 ئيورذبر صف [ْيو] كصف اسما إ مهبل يسن ناطللا لاقفاورساواوبسر
 ظكرتو لامإءانمتاو نيورغب] سارت ىو ]اخ ارسمت مل ل اقف [يبلاو ناكو نال سع

 لضفالا علبو بولا م اهتلا يف بعير | ةئالخإ وس ن اور اني د فلا ةعبسر وص
 يلع يصعي هما اسس وع نال ةسعملا اًِبِج تعدو هسْمن يف هرساو ضرب لذ

 هرّيسي نور ]ب او موس افوخركعلا نمدلبلا .ىمن اك جردادلضمالا
 هس ,رلملافكت اهلض اع ابعرضوعبو نالتسعربلا ملغ | نعود

 ةغاجدال اس عرتسا !ورصب عالما هيلع ىرجاو نإ ةءسع ىف |ووبلخب يطو

 ثجدوراداوبهدوهولتغق.يلماوبثوو كله دابلاطهاوكائدلبلامنكسان نسال
 دخاودوس] باع طوب ادوس جر تبكي ابوأ اهسك سرا 17

 سائلا طوارإز بكاوكلا تربو ى انا ءلمرلا عررلا تغساو اينولا تلطاو ىافئإب
 : هساؤفلم يلام علا النضال ناكو ملزانمئانلا حوخو تاق ايَملاَنا
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 هاصعب طخيو ضابع ل يضل اربد ررت فقوويلعملا باب حر اذا ناكو نب قاميرتوبو

 لمجر امنلارخا يل ىمطتسف ةرعرر مش ةنسلا نهي ب انهاه انهام برايل ويد
 هراغو يلسبابا اعلا عحضايع نب ليضفلا باح لارخل موي نددو تببلاهب فيطن

 ادهرلاتايتنلاونا هنو عس نيزجبركلاربع ريع يق امضوة تن احلاص ناكو

 هيلع جثاورفافلا ريع نحل او با هركدو تكودالبلا يلا زتاسروبمشم ترجي ظ فاح
 هلع و هيركاو يلا زعلارم احوباولزناف سوطلا جرخو]ر | مروباس مزه لافو

 ,لجامكرداذ ميلا رخل ناس | خيل ناعما روصنمنيوكيوبا مروتساو نييمبععلا
 عمسو داروب جياشم موسم عزنا يف هانرك أ يكاد لخ عيس ميلا وسو لت ىضرسم
 ركوب امنع يوروامعرغو ديدح اهيا نب نه ل اباو يافكال ناد سعاب| شرب
 هيب دو هتفئر قرص عاوفقناو امعيرغو يحوم | ضلئر وصب هند عم بيطخحلا
 الاربع أ هج عيش قمر مرور يذكلا ب نكو سواف حمس لاف تاسع نبظ فاح ا هركذو

 واايئبو دايز نرسح داير لضفلاابا هانهبو كالحلانيركمن د اباو نفي
 . مهارازر اهو ناد كلا رمح و باور وصد بيلفل هلع يورو ميريغو فوباصلا نامتعابا

 نيّى احا نب سعيك لاق دا كاسع ئظفاحلا هنعيوروضويش نم هو عملا

 كم كتيير 60 ةناواهس ان ىو سارق ضرع لع هس ناري نضل جذل زح 5
 مداواسعزيركدو هب انكئم عضاوم عبسي كلو نعوبخا هسا نالدفنع تبرضالاو بات
 * هبتكلا هزهئمب نزغشاهذ ه قسضانسئمهيانا امل فا ههريشل اناببارشنا
 ٠ هينا امتروفعنب نائف نم و قكورب تولا نا تلعزنل ه .

 ٠ «بهزلاو اطبلا ةضنلانييش ه يري هوحاعيدنئيريبلو م
 . ٠ باب يد ابواب تاع]مع ه يوسداملل اوان لوا لوو .

 يبعراوايرغو ارش ابدل ناطل اق يلح جاو ىسز ول ارهاط نيررحي ل كتلاويا هركذو
 أهشمن صبصعلاهيلعازف يلا زغلا ناو سوط للا وبا سين نم حر هناركدتو نلسلا مويس
 اجبار هناحبس ساو يسال واذ[ ببر يف ىضرسب يفوتنورميلا عرج

 هركذ جيضرعادوننلا مارت ضن نب هساربع نب هيبجو رون (نرتكسسفد
 نع لااقو اكنذ املْخَك تلعش أم هرعملإب جيرقلا لعن امل لاقي ككاسع نب ظفاحلا
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 د أرود :رناطللا]ةد رخال[ سرر يف و ناطللارازبر اهئساو هرلوووه ةكايلاراد يلا

 طر اركسادفر مدل نسو ينطابلاذخار صرخ هقنع يف نيكسب ويرطف سيزر لع بود

 كإملا ماطتنب ماقان معممفواول فاو زخاذ ةينطابلا نم ةينوماما ف رجم امج

 مهيركسملايراسن نيكتشل كيا اوزفيو هنيفر يلع يرملا تشر |.ميض ةييربذ رم
 , كتف !نالس ]رم مهيدب تد دزنو هنيذر ةلزانم يلعاوررقبرلف صمكز يعبإ اب

 نص طسملانصح موبلا او عامبل العم كلن خيرتملل نوكب ناولع مع داول اوبر مت يلا
 افوططلارصحعو لدع مريلا مج ناو داركال نصحرو تايبحم نسمح اونو ب /ن اور اع
 ىلعه اشرب ناطلد اممزع [ميفو دالبلاف هاسنلاو ا يرفلاد اعرش ماوس اقامالام

 داود ارعتسالو مزج هربخي ناطال لا لوالي دامج يف بلو خيرملا يلا هازغلا
 0 تك سر روما يب دادمإلا هينا يعاب اكس نا نيكئغط كب اراىلا بنكو
 ررقو سويط خاز هيكاطرا نغ يوكنط جرم أب ميذو كلذ نعناع نياوعو عناو
 نو رعب لوز 0 اطر ايلا داع .و هاركال'ن صح سيزر انيد ىالا ةردعزربسوع

 6ةواعملرسإب لت بحاص نيل سوح مريلاراسو توريب لع صئاو سهلا بحاص
 مهاب ربزجلا كابول سوم ا نعمل واج د طزذ د ورسم ناكو د ودومرب طايع مهد جكتسار

 :: ون نوربي يل!اولخرد نيملاو ل احرلا مضر ئمملا وصال اهو لادرل واع دزنو اجو ناطلل ا

 اًمبت ارواب نحزن ابكرم قيعبر | غاوايخ هدونج ايف! نيمرؤب ثعبذ إلها سوس
 رياخرلاو لاونالااونضنس او ىسلب طب اولد الاول دو ا وبسو او بد مواولدقث يسلب

 اهونيعةرم هولمرمتسافرلبلا ملسننب الهال راو اريصٍعلزنق فود فب يرسم
 « دكرير داكن يموفر برت [ميضولا ببسب سدذلا لاداعواام مؤسزخاو مماجاذ
 20 هاوس ثرحاوبا ناطللا مودل ث عنو اور |واوبسو اول ئنف نوكيج ل | اولصوو

 بكوكربمن امميفونيلوساو داعو ةنملطع هلم مونماول تر كاسعلا هاش كلم نبا
 اني لتتل اا رشمات مهني اود تناكو جل يذزحا يلا دحلا يذ نم ماغاف نزلا
 يلع هففتو نارتلا ]فر هازلا يدارغل اول هلا كيوب ارعان ف هزبرعايفزن امميذو
 هريبب ميوابّس دحا ن] يغب زو مم ٌموِبو نازملا يزني ناكوارلا ني دي اب ايفاقلا
 ”5 ىانلا ياوحاضتو يف يشبويلعرطقبيزوك يف ابزجاين ةلجد يف ةلبل ب عزبو لكإبو
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 وى ب ث داحالا دع لبع تلصحامف .٠ ةممد ثراحان يَئَنرح « .٠

 . ٠ ثوعبسو لوس ئباءنض ه تلقب نال فري رعولان»  ه

 . . 0 ه يشع زمالصو تمحزمابو ٠

 8 يبست لاو ونال لو طريب ه امن ترجعرت نا تيض فاه

 .ه 3 و شطوعيرو تودين 0 هبرصأإر روج لق سا © ه

 قون دو[ تكصن ىك نلو همام ماقو در امسحو يرحا نسق تامون امس و

 دمخملا لمن نالصو تافرص بماصاءاجج وص |داوج ن اكن ارم سيئر مسه لعوب نيبسحلا

 ارانعإمبن عيبملو اموبنيرشعو فين قاما د ]راب كلا هب اعش ل ءهر داصف ين دنع أشم

 لبفو نامبصا لها نميؤنحلايف اهلا الملاوبا نجرلادبع يدم ندعاص قون أ. مشو اكلماو
 رقفلإو عربو هكمو دا غدو ف امبصإب كي رحل عمس ةياميراو ئيعيراو نام سيق دلو اراك نم

 هانت بلخ يزا| 0 00

 كل 0 ل

 يباشلا بعزييلع هقفتو ثيرفل عحور يملا ربع يراصمالا ىلإ جرو ةبام ردع

 ا ونت وهلا تك يظفحت يلا الا ببكت قرتحاول لوقب ناو
 ةاربلاوبرلامسلاوب | ديبيرع ىمساريع نب نيسح لا نب لع فو نر تست

 نفيها ةانتلا مف | إءهقفتو ب اعبراو ةرشع ئير | ةنس رلزرعاشلا هيقفلا
 وبا بحور يئاشلا بهي عيربطلا بيطلاوباو يدرو املا بيبح يدم نيلع

 + برر ف نواعم ارعاش ناكو موبلا بيش هلذتعملا وبس نم هربعو ريلولا

 دوست ب هسيقتل ييرلا انرشنالاقزازملاَق امل اربع نيرجركدوبا دشن و

 9 ا ل ٠ سطو ةايحلا م ثلث كنكيا ه #©

 . 2 ءهابازنريفنناةناتلاموي ه !كبنقتم يزتن|كمفيلرزحان «  ه
 معا اهثسداو يهتش !ليرلا يف ىفاعسلا نرعسوباو مرييرجل يف تايلاو اولا هركؤرنو

 زيللل ا ورميلاللا يامل ادا بزولا بره توب امسي وكل اهل اة نسل,
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 نيل كودو نالاىلا ب اقوه ةيماظنلا نم[ يرق هيدوسللاط ارم داخاز ورب ينمو تاعلا

 جوزتو نابع بلطملا د لرمي هرازولاءالوو ر يعج نيعيممسنملا !.!ييرتتساف نازتص| يلا
 ىبتاؤنحلاهيففلا دمحم يح اننسرزخلاوإ ربو هاش دس تخا هاش كلم ناطللا تب هينا

 هم عتجاهينالا سلا هل وولي ]ط غرفلا نزخا عيوو تسمم

 باهزيو رهدو هيكاظنابعاص ركطو هلتاقملاب ةنوحنسر ملا ابكم ننس ل بخصم
 مهاررااورنساوذج ايذ ةرشكيدا» يلا نابعملو !نساهومب اضواعمل انف ىف اوعسو سيلا

 طيات كالمل | اونياو ممري يف طقس للا لم اورككسملا نماعب نمي ار اينروسل يلا
 خرفالا [هيىنشالا موي ناكاملي حلا عيرلاءن در مهوخ لوطص أ أس |يلكن اي موتعرصم
 ريثبمجإز صخالاههاهرباخذو اعمل اوما اوزخاو اها اوبسو اهل اجراورساراهومنمو

 نردع يناثي نامالاب اهولستنرامع ىكل ل | خامبو هليح ىلا اور اسو مونيب اهويتن |

 وف لشرصم سره فن امد جرخترلو يرصملا لوطضال ةينيجطصدواملايرامع نب[ عز حما ذ
 همرتحاورؤنسز لع يررح | يحاص موا يزا وبشار امعنبادورصاملا اود امن زحارشرلبلا
 ياريرلاءعطقاوراو يف ءاراو نيكشطا سراي هتعمل ادلزتووإت هرنعوامملا هيلع زورعر

 ن كيزايوشو باص يكتب ىلا حاس نبني يب نس تثور هل امعاو

 وباسدار ئزعم لان مع مير ) ح صف نيش ابلاويرفالاث ةرالثلا نوهإ صو داوسلا

 نرش ع وهون ةسيؤرلو ناطنخ نب بوي ىلإ ه يسن يونيو بزعل اءبقيززف | بح اص ى بي

 امو قنص ةيبام نلوم نييعبراو ةسايلاو مافاو ةنس نينباس شاع ةياهدراو
 هما ناكوادإو نوسحمل تاي ضو كلملاب م امنه أح يراوجلإب يرقم نآكهنالعبلصل

 ٍقلخسرم ادد مم اداوجن اكو برحلاب ناودد هلواهجتتإ عاشر زول مظع ناوو ةيرمم اب
 ورش ماطو دوو هنو دو رش هنبو ميس عج يرلاوعدو ديعسب زبر يمح مرسوُبك

 . « انهوازم نيناركسيلن ٠ لير ىوكس ويعد هنو ماشلأ

 ٠ ٠ اذامناكابص كييحيلع م ىلئْسَت كاز هلل ناكنات ه ه٠ ©

 ٠ « اذاذريانج|ط يومان > قويعرم ومد تينشرتر . .

 2 ءانشاواناما كلك و لاس نمل نا
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 نيل نمئد دعب جرخ (ميثولدرد اهزخأكر اند فلا ةويسيلع وسيلاو معطافو اربشم اننا

 ىبسفطر اغا !مكور سلا يلا داعم [نع هعنري مهم وطسالا او !رمن اضر ديم زعل زان

 كيا[ ففاونتلاو ديربط نم حرش ولم ابككئ من اكو ريجيرملا ءروم سازرج ار ناكر هبط

 هب ثعدو .نم] في لم هيلع اوما هسشن يل ليف هصاوحو ىافرجرسأو مع هل فم مؤس

 ىف لوب |ر الار بر هيب نيروصُس نيءقرص ]تق أمضوئاطللا يلا بره هباحصأبو

 هيلع ارد حاؤملا نع افيفعا يركن اكة لحل بحاص هلورلا نيسبب بلملايرسالا
 درةدالوانغ حمسالو طواركس برشيملو يرتد الو دنجوز لع عوزتيل خنادبلا نابيتتر
 يبدا هراد كن 5 0 َ انناكوارحارد ا 6

 ناطللاركسع ا هدرس نا 0 اننافلما
 ررعسومو خنممملا ة سيرد هنبا هنرص] مجم بجرسواس ةعمشل لص رج هباونتلاو

 و هبرحسلاويسويلا ناطل لاركع من ًّ يفو دالكال نع اجو هجافخ بيف ديح نب

 وم 1 نوسلا قسرفن اكو نيطلاواملاوإدولا يف ءليُح تعفو هترصاماو كاما هنرسبب

 لاب هيزخلااب عاصو هسار هقرص ل شكذ هنع يول نيدعامجد عانوا امير هللا
 رّيعلا هشرت اريرشال تكلا راعلا طريرانلا بيمعلا كلم انا كولملا جاحانا فوم لآابهرشإب

 كزنفرضرالالعطّمسو هربغيف من حقو موس هاجل هب اسس نلا ةرشع مس جرش كحاو نسر

 قرلا بولا ناهرسو سديد هأرساو هباعجار يزين او هذرجبرلو هس|رزخ ةيرعسلا نم مالم
 هٌثرص ةيِجِسْْهاو ةدايزو نالا هثالث نك نيييرفلا نمو فلا تاكو مننفلا ببسل ناك

 'ةرسير دعى هّيراماو ةنسئب و كس م ناو همداعلرهاوجور اسد ئالاوث لل

 لبرج[ يحي نيبو هنيب ناكم قرص نا يورو مال ار يلع بف ل ريم شميإ نفزو ل مو
 تروج رهناطلدا نون [نو ةيام جود اثلا ةئسسل |يرتصاوسورانا
 صخرلا جن اوسلايركورا فما محو ناطلل ا حاونقت ف عرض ق ولا عرامع دا
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 اروبا هادم ناطلل ل درخالا وسو اميند ةيأمسم ف ةيبد الاه لااا
 ريسبو ىليل لع ناكو تارامجيع ايمن يدير هناا لا ثجو يكاد بص هبط ف داصاو
 ىلامما ابا نيررزو ةفيللا تمير اهيقلليبو [رمسيف يظلار يصب ناكمن اف هأش كاسناطللا
 لش رنيللا طع ليو هفيلخلا بالم نم أيس هعم جو همورؤب هينمي هاش دريل
 . ديما وشسو هاد نم جرخو نكسو ةغبلالل اع در ناطلما ماقن ىابعلا وم نم ةيعدايلع
 هد توزع وي] نهم علإت جاهل ام رر ملا بإ. عال هل اواقتلا عمجاو دعينحيلا
 لوخرلا نمره عيو لالا خو باوبالآ قلِشيرماو هنيدو ينيب اول ىلاعت هسا عم دارفالالع

 قياولا كلو مكملاصم يئاهومرص| لاو راني د هب اوس ماطع أو عسي اوعربو لصب ماقار
 اسيل المعرومايؤنملا مب نوسراسلا هنأ غرم ةرُثع رم هنا كلذ ىف متسسملا لما او ملسلا

 ٠١ جرخ هدأ !مميوناتسراملا غاصم يف فرض لاق فلا ةبامي ثعير كد ةركآأ لع الف يرشملا
 نالت ىرانت هيو انيرما هنا !مشسواعيصررقتوسكيرم اذ قفلا ئمةبامعنرادبإب ىلع يارف امج
 هيث ررب ىلا عابشلا ضمب ىل اوكار ا/ن الغ ضج اج يلو دحأر اديف دحا نازل طحارحا
 امهنمزخ دراولاورداصلل لوزبموم عابب ام نيل اول اق نين هئالع ينوعبب لاقنف نبت
 مب هوعابف تنرهن)لؤو نسم نز خا نافنبن الخيار عيباكتسكام لاقو لاذ تببحا

 ١ هؤيلخلالو | ميو ككرزسو هلا يحاضر يبو, ةةرصإتةاريدو لت تسصم بط

 د !رخبب تربط !ميهو يناولحلا ردع سوبا [ةعلزعو د ارغب هسسح ىطرلا نيسايلاوبايناملا
 ؟صوصضملا ناولاواريلمايورمناوهل وفن لع )د تاكت ىانلاراوس | ريلكتت ايسع ةييببص
 لعل اق ّتح مارعلاو صاوهلاو؛مفلاو الهلا نم ار هلكش اذ كلَد يعيلا اخت الات اهصو

 راجم الو نابنل|صاوخت هاجمت | نم ةيصيصخ هناالا اذه ىببل يبنحلا ]معن

 ٠ امنار صصخشص):نم اولا لم عال غنساهناسل لع رجبامإزتجإب عع تصنف
 نبوي كازهلْمابإر رئانافقبانحلالع فوولاوقباقرلا له صونلا نم ف ع ئيربعرب
 ميصيئرسب هيلارسينن] ولا يل ان اس ا اجا داكن عار يمب |ببص نقويوريعبئ ناسا
 بطن هزاز بصي يراتق اذكواركيف لون املوفيف معن لوفد نايببيصلاب علا
 ليلرلاو ةفوررس فرررعو ن|راش اباجرلا نيبو نيب هقداطب كرري ام يلا كرري انو
 ”* هببرملكت ايهبجناوتاونلاب تبثرق منصات | اولاقو هيبصلل زعاوركذال مثاهيلع
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 ةرجزم عرط علا تدون اكاإاذ اياص مصار عكر اد نيروبلا عرش المل اولا هباعصإ هىههتض
 هول شكمان اننولنللان ان لوئيماطنم ن توص عيض هبا ضعيروديلا ميد ناك

 1 اف مالك ع قورؤن اره نماورطظن ال او فدوف اوهام تبعد مالو دح| ديب ذاب مالو

 دس اهزخاتهدرولا عزه يقجاح لافت كب يذلا ام لافت ةّيئوصلا ّيز ةاعراذاومس

 ىبعرق اف عررتت رتل لئامل !لمجو هيل عوضنم لتكم يف نيكس هيرضو اهارفب نقوو

 اوننيلا بوز يسلاميداهيط هينطابلاهرتس كعب اهناو بزكورككس ناجم مةنعاهج
 هيس)ونس ون: مل: ةموب ل ناكو كام اماظن ضربت لعاوصعاوضعؤئطابلا ل صفت سانلا

 ليلعاًوطعن وببا/اروه نار رحم هيا ارجس تكلل ازخ اولتقام ةينطانلانا لانو
 م أبميثول عئاب] عنو ساطع نةعلت ىلا استر يصتر ياو ضر ان ريعيملت اولا

 يوننا اتنيس مابا رعيرجروو ودرب اول نيطنوس سم ف نإ نالس ن نالسرا هلت

 نكس اع ا ىا لع هففت ىلاكرلا مساتلاوب يلعن نسوب ين (مسو اسم

 ايو اقورصاعرو اب د ناكو عيغو 3 اهساوإ عم يرحل عمجو خرطامملاو هننعلا ف عراو

 هيي هب اوه هيلع شب ناهحاوب| ناكو يثيارفس الا دمحا فارنع نفد رفص ةناثو
 ةفلح يق انكل اتيربطلا ببطلا اوبال اه كيزايشلا ق احا يبانعئاعرلااهإ أور

 حاول ادل بلطو هزملل ةلّتسم لاسن اسي باش ا يروصنملا حاجة حيطلموبرطتلا
 ممالك نسا امه لاف ثيرحلل ثريرهوب | ابنح ناو باشلا ل ان ةريرع يل! ث رحل نزلا
 الجاه باشلا يعير الجل نيسادلا بيو حالا وقس نس ةييلفع ةييح هيلع طقس يع
 نسربالو سنس زا امير يلد ةيحل تافه ترن لاقت بن بن هل [يقف معين يو

 مهزيللاَْرزعيزنشملا [دذ |نبل محايدة أش عرضرصاذ| لونا هرطلا سرك
 ضاعاص ابعد درب ءراهدربرهاو هن اشلاريعو ةفينح فار نعاهدب وس هوُكلْع تريظ

 يرسل ىلع هددإلص بلا نأ نيرهوباىوراس قفادلا جحاو (رنبل كسيورت
 قنئسرم ناعاصر أهد در طخ ناو ايإسسأ امض امضرنا ؟مبلك نارجب نيظنلا ريك وو هل صم

 صوصملاو هاج نم عيابلاقح كيوم ر وعل اش ن] ةؤيلح إلز بويعلا إب طماسا اشو يلع

 باطالوررع نلعيكأرت ركوب ايل انما تكول زي ررهوبان قبره يأ ثرماماو ءابان)وصالاو

 ةسياعو سابعزب هيلعركت اازكو نزعيو نكلخم ترعنيل لاو 00111 525
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 تكنو سيفنرهوج ا منو ةدلثلا العا نب |مسّمن صور تنل او ءبحاصب ليو ساطع نب ليسو
 ربظ يهزم ]جا/لتقدارأو كئلرعط نامللا هزخاف ايبط هرما لوا دس اطع نب اكوا ممأمو

 ةلاسر عمو هرهاصو ييرلاب ممدّمْس ناكو يروباس ينل ايل عابا بحاصو يرلا لا يضمو ةببزتلا
 رمحا د نبا أوو يرل) وإلب ضعبب ساطع هوبات ابو هَىيْمعلا اهِب اس بهزملا اره ىلا اعدل كب

 ئاو ةعلملا نه ثرح نقال ايريسلاب أير !وركذ يرألا ازهر سنسحإ3 ةئلشلا كلمت

 سلاندامركتو يشالقلا نب رعب نيهيرأ ف تعئوورلتنملال ىربيركذو ساطع

 كلبىرج نيرلاوايندل !ثاصناطللا مافهاب قرن , وتمر ابخالا تدرو هب امسح ةنس و

 خلا بانكاشناو اهب لصنملاوشلايرلاهلا جاداو (مدمعو هيبطابلا ةرعلق وصاحب هاش
 ريل ونه تناكو بتكام لج نيورب نما ءارقيل هل امعارباس يل اعيند لالا فصوب
 تاعجلرباسولا اهينمإ | ىلل تب تناك عانتم امش | اهمار نماجع عم فلا عإلملا تاههئام
 ط اسم ثم ةعنملاو ةزعلا عد راو يلاربطل !عوجر ءاسملا جاتن ججزتوراطق الو

 تنلزن ىماننالع ايف يهواهن اكو سلا ةساح نوورصبلا ةساحاعيملانت يااوسشلا

 .زمعاولحامولءواولع اهلذس انريصو افسح | نهسؤو اف اهانفست قل اخ نم[ بجلا

 ةرشع ثس ةنسرلو يدادغبلا ىراقل | ججارسلا ن رمح نبدما نبى حلا نيدمحأ نب

 ريبكلا ثبرىلل عمسو رصبو ماعلا لازداسو نينسارو ناباورلاب نامل نو ةياعنراو

 ةرخاو سلب طوؤشمرب حمسو هريغو ناشعلا عزاصم بانك امس ناسحلا تاننصملا فنصو

 اظورص اذيطل الضان عاش اب دا ناكو ثب داحالا و ءرلكن واج نسم فرب اوف بيطخلا هل

 هر ةيرزطرعزيلو كل ريو هيبذنلا بانكو جا كس انمواوّبملا ةريبك(بتكرلتو ة تن
 جمسررب| باب نم رجا سوؤورعم ا ةريئملاب نتدورفصيف هنافو تاكو بولا صرع

 يبس ال ورنسرك دنع يلنعرترزهاب هوس نيو ِهوْعوْئبورفلاننيسفلابا
 ل نييضلاورددملاب ولو يعامتح ه مكيياوحاضرف يراليفناف .يصوتيل ا بكمدبلا

 >/قاربكن اكد ارخغ بلي ورفل ملاوي كلم امان ئيلع يفوت [يفر] كن

 هاسرجت ناطل از رونروباسين ىلادبجونم د قورايكزن هرزوتيوا كلملا ماظن

 هملعياعئنيبسلا نسل نهيف مانملاٍي روس اع دليل يرو ناكو هأش كلما كب

 ١ رس

 تا م

 25 6 كد نم نفشم هنت فانرنع ةلبللاوطفاو انيل الجي هل لونيبومو مانملا قرياسلا
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 اإل بارا انمشلا ن:دجل رش اراد هزهةرار تيجان ازما يطرشلا ان ناو يمس ا نب
 كاوصا«اريإ مزعل ارب لرعلاو لاومالا ب أاهذو بازحلل بصفلاورماظلا!ةنف اع تناك مال يلع
 اننارز يف يرجازكو ذيب مسضجو مشوي نسق دارؤبس نطل لاراد يف يرجانكو تسسسملا
 ُس رجب )ماكل نب بوب ارب لع سدا |فهرخان دججولا اره عش رير اديني ملل ةماس | أف

 ا سانلايغالاذخاو ةمظعالاوما [ميلعمرغيزتةماس|ناكو ةنباتسو ىعيراو عيسة نس.
 فيكن !لالحلا نيل بارما ى اس ايلاف بوصعلا جلال قل ل وق هذ عير فيقطلا نورب
 عقتعا هداه يبيع علا بسن اذ ةماسا وكاله ببسدارل ا هزه تناكومارح ا
 تامو نول<و بكوكن انعلد افياجييواميإ ناومعابضو هلاوماومعإلةذخاوثماسا

 ماثلاراجخإ قليب ام اما وبشر يلا ها ناديوبب نيملاظلا نموقامو ءكركأاب هسدحؤي

 رككسل كنك ميج وع بهو نادوجو داوسلالاعأو فلا اسنرثكة نسله ناف
 قيتترصجإ |رضهتر در وصب يل ولا كلم اًرعر مالا ن اكو داوسلإب محروم هر نامكؤنلا نم

 لحرف جيرلا كلم ئيورعب غلبو منو بغنو هند نتن و مصدر يجف خيرفلا يعزم
 سارب هاشرمحناطللا ثعب .ميذو قسد ىلا نيكتغط حاعوروصارصاف ديربط نم
 ةمظع :ئ لقب ساطع نب ناكو هرلو سارو ٌهينطابلا مرقس نياطعزب كا ا ريع ددحا

 مورلا )رضينا اهبنب ببسو هلورلا لالح هاش كام ناطللا اهانب نابمص إب 5
 بلكهنس يمفريبصلا يلا عوب تاذ هحس جرخل مالسالارجظاو ةل اسر ف هبلعددد
 أب ىرورلا هل لافف كورلا هعبو هأروناط )ل ارعصو | ار عضو و رعلاريرش وويص

 ازع تبشف اههركذ يقسو امج عغتنت معلق هيلع انينبل انرنعإ لاه ناكول ناطلس
 اهيل انحاز اني ىلا ةيلءالومااهيلع فنا واه انبف ناطلسلا بلقوف مالكا

 يعل ملرلاناكةعلملاعزهيل ارز! نولوفب نانص|لهانات ايككم نه ساطعنب و
 هرلبملاداعامل ىورلان اكو دل ا زهاهرم) وين اخو الهي انببربثشملاو لك(مضوم

 مب تنشأ ايش رجل ذرماط هب مالسإلاو مل ءرذيوعيو نابنسايلا يظن فالوب
 ليك هاش كلم ناماماساطعزبن اكو ةعلشلا عزه انيربغ ما اوما هبدنناو معوج
 كيزتو ةعلشلا نمي مهاواش رجح ىلإ مالا! املو ذنس ردح اهي ماقاو اهكلمو

 ةوقلاىذو هرلوو ساطع نيتتقو امدهو ةونعأ يرش ةنساعراصحيم ماقأوامبلع
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 | نم بف اب نس حلازخاو مرساو م تممالبل مسكت هركع ةيراسن هكرارننكيالفومالا اذه مينا

 بوكو طر خلاله يف ]تصف ةرخال يداججف مان خلاوييرا ال, قشم د يلد اهواعرغو
 نصح هيلع معلا ىكلم ارو باغمش يلايب ما افاهسلا سن يلا برغل زم جزم وكب اود هل
 تاكوريجلا مانم باجب اهيا ناكر اسل مج ارهاط ف أردان كلرو بحاص نلخاولْئكر هيبان

 . المي ءارمجوروسل اومن لها لكان: ررتن يفيمرسلا غشلاوب مل لاقي ماعد نير يان
 داو بلجع م/ ب د ناوضر ناكو بلح بحاص ناو ضر كا اراعشب أو دارو نايف ةبررحب هونعطم
 لّسصف :نامضرنس موس جيرملا هزئاتح مري يف نسح ايو اعلم نيلواوصو ةوعد
 ذل عربو ناوفلا زنا او هرشع الئ سدا دارغبلا سراوملاوبارع يدكرإمل ا نررعقوت مشو
 زلا يملا هلار اك ناكوزببلا ثبرحلل سوو انلا منول هيلع رتضو اكن نس سائلا ّذاو لع
 10 ملل بوسُو عبس لبو نسلاولع ح معطل اياداعب يفارق ئاشملا ب درو مل ُن او ئربشنملا

 هسارمجر يرج خيرعم ارمخوباربلعإصورمرح ا ناو ت اكورلعو هرصيو ع مساو رم

 نمل ةزامج يال علان نم عجب ابرار ااول ارو د |دطد وسحر ل ةنزاهج رضحو
 ابا عمس عوبسر بالا مونيكا اكد ىانلا خلك نيب اجل يسد ارمد قاوس| تنلعو يبِورْعلا نب

 يزتلارخوب| هذع يورو مغر تاوسلاروصنم|باو يدوزملا نيل باو ن[رسس نب ملا

 32 هساو يْمْشا برح بإب نضدوامبوورتكاورلا جات شا انش جئايدج عش

 نب كاملارعس]:ةوروباسنتب كلملا ماطن نيكل خلف اهمبوو ةّكساملا ةئسلا

 موق نابلسي ن السر تب فرو هسطابلا مرقم نيس اع يلَسَو ناطلكارزر
 هاحزاوبرلا طولا وه اهنيبؤصر دع عبار يف هفيلخلل ةراذو نبوي نبع مملقلاوباريزولا

 فيلكس ورماررت درئرزو هَل ورلا يسن اكوفرضااك لعاب دعو انفاسورلارسبيد يورفلاوبا

 20 كما اولوقياودويج تاهو ةلودلا فيسراددصفف ابوصبلزجب ميفوس]ر بعت يبا

 لهل سيلارشا نإيلا لوركا نب سر أرب ماقاو يننم| ايربكال عزفلا موب هلورلا قيس اي هدد ١

 اماياور ساس قبس ثالث هنرازو رم تن اهفوباعساو لوو لهو هباوجز امو
 يناطمارلاوةاضتلا تايه اوب| مس ئعادج بولك نه هنرززو يف دسنس ادق ناو
 صضويازاكورماعلاب ابي تلا وراد ضَعِس فيلم ارماو هينا مصل با نزخلا بحاسو

 2 م اهلإيا رطرسل !بحاص يربو عيل | بايمن سس املارود ضاق اباه اًيرابرجفب هلورلا
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 ٠ ه شقا تل نكولاخ كم ه ينلساوبول يدوبوكفاتشا ٠
 . ه اوضرو مود ني ,يلهاران ه « متبع وفؤع كرس قو ه .

 . . ضر اكلذ ينع لازالت لف شرم هبأول أقرمكب يدرع نمو ه هوه

 ه0 0 ٠ رع و يفعرف يلع بتكيامموهو لات
 . ٠ امدلاعاودارانبتعوم» ه هيكنيبموبواباسزاكاسم ٠

 : هامه نيكسرلاوهنولي ا ظاف ه هتيسهنالوعودزاناوم
 3 سعس تاما ماظن ىلا بتكت باوبلا عنف كالا ماظن بابي هوبا

 ه  اكحلام نس بابلا فلخ . ١ نكل هجارو هس ها مى

 . ء اكل انه لاونلا عانا تذاع . ضن أنبا لارين منا » .

 5 9 أكلانع بغارغاناو 0 ريع تاب انوا مالا .٠

 كبهزل كئنااناو بهل فاش انالكل اقف انع دكنافانلا, نيف تنكأذا لانو هاعرتساف
 تايبالكو نه ل امقرععل م املا ىلعر ري ثرح هي اقرص !9/رززحب نس ارق ناكو كبهزل ال

 . «امايفلا ار صالل تعم ه اكاع نبا تبسة لع .

 . ا اق تركذ يزلإب ظدنع . يرزعيرراورعاذاذ ه ه

 كل توسل
 1 ٠ ثوصم ديد هواجوجوو ه موب روب مويزمانازاو  ه

 .٠ ٠ نوكيألو نوكي ملاعب ه ثالبلا نانضِْفوَقو 0

 . ٠ نوب اينرلاى لع رسلو . اكياس اناو ارت .

 . « نوبج ينمهنائنايرلا « تك نافنايزلااوكشاام و

 يدافرئوا باو نم عرب امنوا معدر أو نوعشلاو ةئسامل عل 20
 جيجل ناو يمل اوما عيج هيل ولو كنلخ هعنن ورا موضلاب قرت ناوةوبنلا
 تيولا انه عضو عونا ور عوركب را هباوصلا ا مسأب مب اتا رمسو هر صفي نمل هرثحام

 تناكذرحاو موي هبال َمفارخاف املطذ كاملا بلطي نالسر بلا دلو نس )جرا ضب |رثوارب يجاون نم
 5 داوسيإا خعرتلا حرخ امس ,رالوهضا | ع رس |امرنواهيزه) لاق نرش اهمانن عم

 ناذف نيكّضط كاما خلبواعيس ناكر ل اعهللانن هينتلاو داوسلا نيب نصح ةرارعناوعرشو 7
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 ريكو رو طلاب هتينكو هاشم كلم ناطل ل اقور انكر بفن اند ) سدر
 رشف ن اهبصاب ناكر ناعم د تس دارغبب ,ل بطخو ترم تان ق املا مردربسلا ىف درمم

 ررتسمب ماقان ضرع شساف داره درر مرح ا ف نا رسبصا نم حزخ اس اودو لس هب ناكو هدتيرم

 هشيسعزون | ميدو نس زرشعو ةدبرا ىوهول والا وسير يف ونواب سانوب نيجدرا هرحو
 6 قفلاتازو يرسل ص ربرصنو اهي ظعرو د ارب مزد ظعاولا يؤيرعل اردوم اوبا عاملا ىب س١

 دارؤبب امهرؤو ىروبطلان او جارسلان ب عمسنيارؤس ا نيرطلا يف نامن درع رصف اههْس عزخاذ
 دي ربعئري نيب ابن اكعرلبب يونرحا ناسسسل انزل سدلا ب نادمعملا ننكرو قفن رين اكو
 دارنا يلد ااوناسإخ ناطورلهلا عت ث هعساواين هكزذفهنزع بحاصوزو
 ةس خلان نو روع مب أعي ماواواج ام دار نمر ٌةدوصل ص ناكر دابعلا لام زمرملذ هبل

 ٠ سلجلاعدتن ايويفوصلارعس فال ايرباميقم ناكو ماتلا لوتدلا ل كو اهي سلم ارممسو
 يلع ةدايزةنس رم ف هنع كو ىرعشالاب هزم مضوي ودك لخ باع بان ورضفلا ماج

 داو نيوستتو عبسي دارغب نعرف اسريد سرك ءاهرشن اورعشلا نم ترب ىلا سمح
 يونرعل دحر سل او زيا عيراو نيعس ون اي سيفا هه, تامخيبارنسا يلا هدو
 ضاح ف انرلا بعز لهنا | يلا مم اوبا كام ارب د شوي زولان اور يرجى اهل ورل ا يمعر اد ذب

 15 هدعفلو ءانيش تترتحاناطللا ةقرم برش نر. مالكطيونرعلا لافي ربطت اربزر زبمو وهو

 ردسنلاو ه0مىشااولطنيلا اسمي منك ولد وزع هسا لاف ايز
 ٠ ©» ه كحور هيذظنحانهملا ه قيعارب دضخو ترس كلم اريرش .

 ٠ "ه كووتنانيرلاةرملان ان ى ]جاو تاويفامل اسهال 2

  « 0ه ك١دوهوا د السلا كعودم حرك اناربتعمز مالا .

 ملال ع كرس هلورلاريمهرا دو تاقنالا اد عزمى انلا به مايارعنريزولا ل هرفبفو 20
 نسل إز_لاوباوهد ارخبب طعب ناكيزل اكوفرعلا نار اعولا روب او بسنسصات

 نخل لمريم يفوت أمئورخا يؤبرع ,لملذ يرحشالا ه زبرغنو اهب ظعوو يؤيرلا

 ىلا ثرحلا عسو يزاريشلا ناهاإع هتنتن اوبا هنينكويطساول سلا فان
 رس ن او طساوبابو ةباوبراو عصف لو هريغيورصان نبزضغلاوبارذع يورو
 0 ٠ نضرغركرجنركاوسإإ ل سيو 0 ضوعركن هم ام دولا يرو ه 0
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 يزل نادو نرشتد قون لان دودو ن امردو لعن ميراجلا ا نلسراف مرير هيلا هب در اهم هب

 لولا ا ا راس را طسبف نيكضكيإامب يصوا هاا نأ انك

 بئاولاريعسوبا ابا السوم فب بعو نب نح ا نبالعلا فو ناعيذو )صن نيكد كب ايا

 نينئانميل سلم ماعلا اشنالا هاك اساء ن نيني ج الخل اكن إلا ةباَنك ف مرخ/ سافل

 ايوهفيلطلطعيدتتلا مايا ياعيراو نيا عراة نمو لسافا اني لن ناكو ةياعنراو نينالبو

 لهاهتفار اعلا نح قالخإلامييركن اواو ابونريطظتسملا ماباو يدملا مايا يف ةدازولا ف
 ناسللماطن اوم هربنرابتنلاو اضتلاو كولذلدوبعلا مو اهوط هنن ابن اك نمانركذ دقو دنا
 صو مالا بيد انلعرداقآتن لانو بحيوف لا ءالغ موي ت تسلا وبات اضعب يكتحو
 لرنتبي بحاصلاو يطلا نبت ىبب يلا ناو ميلا ةديواعملاو كابا فزقلاو انيلاو حاولا انا

 باكرش اج هيخا نع ن اكو منومل بد هب رضادت ناكو ءاج هناذو تاكو بوعصلا لع مب

 انيمباهل ونور هيه او ءوهييلعيذيرابج ني ماو رلا ريع ناكو تاس نا لا ةئيلئل/رارب اشم لا

 هيلعوتاو عريزجليف تاكلا داملاوركذرفو بسمات امدود | مامربيا/ناكواهانماو هل دلا
 نباهرشنالانئداروبلا ةوحإلائامصرلا ربع يف رشن !داهلا بصل انورعش نم تاعطتشركو و

 ٠ ١ يرججن يبلام لوزعلا مالمد ه يرجو ٍنفايلخإ خاب ٠ هسفئب أءالصوملا

 . ٠ يرنع نيل ماوعلامرغ همك لا ياءدددفلاءدر : ٠
 7 ٠ يرعوبوا هلمو ندب ه فرلا كليو قرب هاسسن م .

 ٠ قرعي هير عاز نو هر اجاذا يلعب كو| جنم ه .

 فور انروؤ(بوذي اتيان يتلو مان اقتل انوكؤ الة اح هوم ناكو

 رد للا نابعشيف امش حرخ مت ريطلس | ل بطذو د ارهب هاش ديم ناطلل الددو

 نوكيناو د اهروس إب طير امعوب حلاصرذ ناو بكا زا بحاصيكصونزم (ميقو كلو لسان

 الواباجيل ئيككذط هجيون نام يفو مهنيا سملاو تملا طب لوس: |طرع ا يغسل
 لفن اننزلطبإع ببعو لصين يلا كودو اهب اصر اجمحو هم نربط اروبا داذل كسك ع

 امصح [بلعاوثدحارت رمل ناكو هدبقر مل زنم سميا )هدو ءرماررقوافعو هنع صفر يلا
 نيهتسابز ب سوب كوب ا, مدور اراسو ءنبقر جار او نصح ا برخاو هيد اكو همرعُي

 اعنوزاجبمكاو يونا ديلا لفل بلطبو نولاب ءل بلخير منا زيزي ظتسم الابل ربا
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 ب و د ويعود اح
 ذخاو ءيعنومين ني تمف هو عي ءنصح لاا روبرتو ةججلا يذ يفركسعيفراع ناوماملا

 نصرا مسفو ان اذار اسس ارطيلاد امو ممرئتو اوكا يبشس عانملاو عالسلاو ل امل نم

 نم قدو|نبانايكس لزند هذ رلارخالاو نارحاو رصق مسن نييسف اومن اواهدلا نم رشا
 ه انفاولنسفاواوتنل الرسورعلا نيع يلع الز ان فعن يف يببتعلاررب نيرلاس ناكو نيدرام

 ايفو ريثكولخ مهن ةواومزنم اذ عرفلا لع هربارلا تناكزررب برهاسرساو اريدش
 روممسملارعاشلا سم ارطلا ناس اره ىأب فرعتو ني وب امررمح نيس اند |

 سيب ينرفدو نام يح برنو هدر هاف هونحاو كامل ار ايف اجه ن الو نونذ هند ناويو هلو
 ٠ 2" هرضحةيحان]كناهراوراو هايماطرعلااهريز ارا يد اّس ٠ موس سو

 هرعلاو بباعرلاضيبلااهراجشاو اس عيءازن كاسو رجا. وادج « ١
 .  ,ريصو ءواطيادزكواوعراو ه ا«مسيطو اهاوهزعاراطصا ورا ه .:
 فقوأو ملن انسب يف اج اهالب سلب طب هل ةكرب يف ناببالا له معا اركاسع ني طن اجلال اند

 تاظق ه ميال مين انا ىلع انجرح ه نانسسب يلب اهلاوهو لاا دوسو اضيس|راوج أر اوهيلع

 0 4 ىلا موش سو لاذ هارشع هب انمث ائنانل

 ٠  2منبج اًسورزعانبابجا» ٠ ء سلب ]طف شاو صسع رك ٠ 5
 ٠ كتر از يفانانملامكيزز ناو ٠ سزيسمر بل انكر جمداو . ,
 :١ ىدروىد نياركضاماذاالا  يزايئفاحاع اا تلوم ٠ه :5

 , هايل وا تلكدرق ]ل عاررو واو, .

 اه برضو ات وسط هلورلا جان نيف اثر قوئاينوإ[ تصف

 20 يننع ولازايعقرلا ةلهو امل اقننابحواو اغلا يف طبل معد وو وب لواطن ضرب قسم »

 وللا ةوفص نافل هئرلاو ميلا تر هني اع ماورلا لذناو ديرب نيىايلا قو لنفس
 هناضحلاو يكغط كابا ل مصبق يرببسوبر)وو هلورلإرم| كرب الو هسسفن يف اب يصوي نإب

 يقونو ناقد لاعاوقمسس رومان يكسغل و نيوومك» بح قاد نش نير بسلا ناول

 بن اعيل لاين لاو امن اخلاب ن نسوي يلا ملا يرش يسند ووناضير ينير شعل اوئاشلا مونلا
 ** تئودو ةموبس ةربا هبج تل خو بع مو وفنح يف ميس دما ناوسالفلا نلاقووببواوطلا
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 00010ذ0ذز_ز-ب_بببب

 هلم ئلخإةرف هل خفف خيب يح عربا ام ساول امو بابل رو هسيذ نملزنو ةلورلارعس
 نف دو ةنسلا ذه جلال نب أند تناكر ابر وش اكب قبب: ةلورلارعسو هر جز دز لهو
 سعر, ىلا يضلل لع تيزعف ناضير يف ةيبرش ةذاضا تفضاىلاهم اوبا لات برحب ب رس ب

 بكين انوخيريلا ضمك الذلا كلملاانالافزويكس لك سلخ ابا طلزتف ايس هن بطايق.
 تفونامفو ١ تصف يربي نيبارعصوتربن اند هعمواجدخ يارب ارمفلا لالخ لاذ
 رسظتسملااملعطم تاقرسلا ةريْثكت اكو كدلرغط ةجوز تاكل ماعلا تنب ئديبسلا
 هرحبو هسرهلو هذاسرلا | ن لجو ناوبرلاي مايا ة ثا ريزولا سلع مرر ردم اه نب هع تناكد
 ايشسك ملت ميو تيب لاو درب نعو هبحصودل ل عودمح هتلخ فذ ايلع سامو
 خذ وراكز هوجان ب هلا توارضوذب امعدرأو نوعسنلاو ةئيأسلا ةدسلا

 هراد باب ططسنحلناولصلا يف ةيونلا بونمو قورانكؤتل تطل دامس انوكتنإاعزخسو
 ناسا جطعر جم نون او]صولاو ةزيرجل د دليرايدو ناعيد داو ةينيسر ار نووي او
 دادخي كفح او امل اعاودادخيو ىرلاونؤيصاون ا مهوإ جل قر انكزفل نوكيناوءل ادع
 ديد ارربصزموسععومل[ نو لسا, مشا/نابطخعد مخل رخو در انكنل
 دارللا يلا عرذلا بكر سون درو بجر فر سارفس اب فونن نئذل بسب د ارب نييؤبر علا ظعارلا
 الجو اها اوتساف/ببجملا اوادرو اماي اوامر عتتممرسل طي ءاولرتور اين الن املا ةبوعشس
 تان بحاساونرا نب ناهس ويل وا سورهولتثف [اهإ. اور ذعر نع

 ؟اينإريركتطورسمد ضو م) انفو جيتا اذل لعنييراو نابعُسيف يول ارسإ فصول
 عود داضف اهرلل ب يزف ىلا اوران نويلمل برع اهدلا ب اصادجيسل رك ل ياهل يلا
 ركز اولجلبو سيراف سبام نلا شع موساول نظف مويلع نو اس إهنذاوؤننلاو
 كربلا بام ويريؤتنو تودع ارش نيالا بولاق تيزنرببسر فن ىف يركيط
 ان ءاونعص دامه )او ناهلل عيجنماصرصخ ابكر منيوسنو نين فرجلادرباآ الع
 ٌكِلَذ هوطجتمل وأمي نيل نيل لو هل ن اما يلطف منع دش يسوبح ا ءلو دلاربعز [ميلاو ناكو

 هيلاءافوشر ىلإ امزبمن هلودلارهز ادو نابع ليفو نسير يف نبسلاباهو داو
 صا مسز اكو قشمرب ملورلا جانب اقد فون ناضير فمر عميل يضر نيكدعط كماما *“
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 لبنا بحارالزع ترقد كلو ةارمأاولارمويلااج نم هباعصالتلشف يزنس نم تيجي ان
 ىرتش هوذا اهلاولوتالاذو !:نمحرف كين تسل كاذب ةداعل سد لام هانبخا سميج
 ناو اهلنرايم اش انت تزتشاف نرخ امسنن يف عمنإم لامن يعش ايزل ام تلائم ايش هبانل

 هوعهمويلايل )عننا تيرحارئيروسسابا اي يف لامع اموي يبلع تاه ديرومشسوبا لاقو هب
 لجحر هقرني ى لج ارانيد نيعيرانيوثكا تمرغيو يولح ا تر دعو جاجرلا تيرس ذات
 كل ذ لجالا شابت ايف يارو لاما هزم لو انبرملو اكو اركي الغلا طايرلا لال محا لويس
 مارت اماعط هعم ناكودارخنرزبخ نم لواذم قلو ي ولما يرغصلا هحبص [سعت

 شاذ وع بانيو ةرخالا اش علا لس ناكف يسرا تنكو ملاذ هم لكأب ن اكفر ورم كلب نم
 نيبالار وص! نب باهولاررع كرو وسولا كاب رمل !يلصبيموعيرت ليلا !لوط

 اهببش|لافز هل يفاطعا ءلمل يِلقف تلم ةقرم برئ وهو يدابعل يلع تلخ د لاق
 اً هرلا فرياكت ها هيبسود ارش نم حرخأ هن ميش نارقلا تلوح [مي رح ةينلا كلن

 ورمل و دلل جوزلماو وللا نم كلذركباهجحتلاب ةضارتلا عينرو
 ك!مدارعبيهروباسيئو ورب عمو لوالاو ا غرخ الاي واج ةرعىونذ ةسلا نه يلا اهب

 رك مالكم زبير كذ ةيامسجوقيحشدو جيسي تام هنا ليذو نوريج ني لضفلا
 در او بلقلا سيرقو نيملا بيةروم لاقروظلا ْيَعادو نيعالا ةني اضم لهب يلعن هلو
 كيلا نماوعرباذ ثيطلا تلق تعنلا اميماعملا ئنراص سانلااطقيم ثيل قا
 خيفلا غرت نم خول برعلا ةضيب تقل قن | لاول بو ريلع هدا لص ينل ارلوم اموبركذولات
 بالو خرفنيرخحالو نيلو الا ربسؤح يف لاب المن الك يبكر الملا طله تملذ ع رفلا جرن
 لاقو نيرارلا همسك اذكنيرايبرلا بحاسإب لات نيداني دل در هاطعاذ اسوم اموب
 ناك حالا مش نح مالسلا هيلع يسوم 'ةصد يف لاقو هرم اولانف ىرجتلا تاون رجلا
 راد بدالرح مان نكات ةنجلاؤمدابد بدا سو راسا بفرس

 هسا جر ىرج نعل رو قنرهلرانلا يف ديبعللو قيصرلا ةنلا ف ديحسلا لاو برطلا
 ؟/ئزنلاو جيلا نيب الي دابعلا نيبو رمالكن يبو يريبب بعلا تك يريبعلا ىناعول لاك
 اهيدو ل كف ددالبب نوعتتنب امسرمااءنوكسب ىادلا عفتني ناكو يقل ماو
 هلي عقوف همامعوإ|نىلحرضح قاطلا بارد جسماوتب ناكئددادخبلا هازل علاوبايفؤن
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 هوب طف داهزلاّيز فيهو هنود مل نوعرب اوله :جشمرعبو ملا وب هدانا عم

 مرر جلا ةفوصتمن م رشح محلل ف اكو هباعجا نم ةعامج همس ايتو لتي

 قالوشمد بحاص اق دو نيكئعط اول ارو صحه برطساورمهزمإ نعنيبولظااو لق

 نإكرحل لماما قرلاربه نو قام كولما سعير اض جرشلاو جلبت ةعلغلا ملستب بان داقنا
 افق دا د اوفرع نيه مم نييلاط نسل يل هيرشلا اجو نحل يلا حصر صني اركأسلاب
 عانج ]ف بيسلاناكويلوب لات قسم ديلا قافدو كاما داعورمدالب ئيبلاطاول در

 بعزبرظأ نم)واوهو مكلاب فرجب يطا مختل جر بلحب ناوئعر كلما رزع ناكونا ةلودلا

 باحرييملا !هقف هتالئلارفنلا كايبلو ا ءلورلا حاج منيا برنذ ماشلاو بلح ف بطابلا
 كر ناضير ينو هاج نام هنا ل يقوابويرثع عبرا ىلورلا حاضت بو هنيب ناكو

 اعزيو قش دىلإ كو ةعالرلو ةلورلا نش ممرعلاف لوط سال وربما اك
 اا 5 0 ذىلا بيجات دايجلركاسعلا اعرتس

 نيسفلا نيل وباهتينكو ىتخن ىويط واذ همسأو ظعاولايدابعل اوت اهجذر 0-0

 00 ل ا يصل

 يلازضلا لءاكوبضحو ةيماظنلا ب سلو نين ميو سح سيو ليو ةيامعناو ناو
 أ ضواعتوراوةسردملا نحال ام ةركاذبو هسسلابجو يضصاجب يلا زغلا نايك دسلجي
 وثالئاشلاولايرلازم سلو شجن او ب سلفر عاري يلاعرخ نساابامحوطسو

 حيعرسانلا ماهل اذا ناكو ةهاطرهز)اراث] هيلع تناكو مقطر نموثكا !هلمصناكرافلا

 تاعامجللورولسملااومزلو مهسور ناببصلا ريكا طي شب اممل اس انلا كزنو ممهوجد

 ىرارعلا ناكل ايف وصلا ربعس ين! ئ)ل عبسأ حره اللااررسكر رروخلاودرير

 الامس نولتننب ىانلا نامت اعنم اضونب ناكو ةريبكة كب طايرلا ف اكو انطاند لن
 مرج ناكو ناماركلا هل تريرظزو نان هيدر ظي ناك نحايربن نازيإكا وربراوقلاب
 رطملا ايربطيل كناكب تن لاقت بوننبل] جر يبلا رمان لاك الز ءوضسو باهل اهيل
 ىلإاف روصنوب اللام ]راارطماو تفولا ف باح عفتر ام باحسن م ةعرف امسلا يف نكررلو
 بالا تربعت لاق ويغن رق قل> ناناطتو ابماش | نوني ْتاروصسس ابا !ب اموي يدابسلا

 ناكوورا ديارعظلا لسن هيلا توعيف ايش تعا لم تريرتجاو تئطن نئباسب هينيو خلا
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 تكرهرلا نانسح ناكورامعي او ضادلاو نيكس هسا و املا نابع نقو ةونعارقش اميز انو

 يرن ارمي ومص ه در يرب يوسوس كاع هلومير سول نم ءدرر] شت اليا

 املف ترا هياط وس ما 0 اس وحسم

 , لفانتلا ةليباطتسملاءلنتنزانلا شري هل نا ايلا

 ليس اك ظنالآدبرفطف هس أربع همسا حايل عتسملا ناكر نال نحو اليد ادر ان هبا

 نيدسس مج هرعوهوبا تاررموب مل عيربد ]وص ضد الا ون غُمِجرر وهل ءوب نادل

 ليي نكرر دوؤشفالاهرمإب مانو هسا مارح |رمآلاهوبفلو ةيبأمعنراو نيو دلو هال
 يلعتس ملا ةانوبرمن مر ابخالات ربو ةيامجيراو ىيسنو س حمس فو لاننئشالملا
 ٠١ هديب الو ةدم تاكوذي اهدراو نبك ام ةنس هرلومو ليك زد يو عجور ع وص يف هساب

 ليج هفنرطلا نص ناكو ئينيوم اوي مددأب يل. ملا مامالا م اشو نزر سو نس يس

 مالا بلو ري هف| فا نكديما دامك صف يزالديعرلوايحال ةفاكي ربا
 تسير اهنسياو هسا. لختسملا ئاروشمماعوب هرلورجيرمالا ماقو مالس إلا ف يس

 57 ينوصلا رحب نبك لا ئ نحل يفون اعيد ل تصف لالا دب دنب لاوح الاول

 5 حيأي ءرصس ناكهنال وصلا يمس اناو بلح نولسار واللا ررحوبإ متنينكو قش او ىشم د

 نحل |بأ عمسوشنرب تاموبدالا قو ثررفل عموالببن اليلح مار اداوجاعاجت ن اكو

 حانح يفت اهيسر لتصن هريعورباص ئادرحوب ادزع يورر هرلاعو نوع ن

 بلو رمج هزخأو من نريسانركذرفو بعالم للاسح دروس أوصح بحاص ةلورلا

 ور تب وم 3

 يدتنلا ةيامهنرأو نبجسلو ن - 55 وم 1 555 ولام

 هلمتلاةاةدو كتله كب :رةياويراوزوحسلاو هسداسلاة سلا

 لاقو قشمدملا داعواهرمأ نيكتعطررغن نامالبامل ها لض ا هونجاضو أهورصحو

 ةالمل ةنعلملا نيل رت صبح بحاص نيسح كياام | ةلورلا عانجلمق اهءنوىشالنلا لبوبا

 5 جراب ميلع بنو هالصم سو ]صحاملف حال خرذ جالسلاب من الغو هنيارتل هركيدفإلا
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 ىرلاوجرلاهسار لع
 ماشيلراجااو ماشلارابخات اك اعين و ةبامعدرإو ثوعشلاو ةسصاخلا سلا
 حاسم مامركع راض ممدخيتسإ شو ىلا بكت سلب إ مع كرنلا بحفل رن
 نبإملا]فداعور صحيا لورلا حان ديزي افاوفنلا سوط طنا لا صح بحاص هلورلا

 ها أصلا ]تنال زمجو هن اميل وبا هدلو ماو مم بحام تس |ناير ةرخالاىد امجإب

 ةياهعش قس مقولانم]بو درب عرخو ملودلاريصد م جري نالفسع يلا اولسور ل ءاسلايإا

 ةليرلا اون ةالليفم مؤ او هعسداكي ريتال قواوتشف يملا كسعلا سك وصانو جد
 عب قرتحاف هبلاراثلا ]هون بمءللوفرحاو هب نوبل اط اح اف بضف ةرجايف ابنخاو

 راهب داسبرسإ ]يلا رمال داعو بجر ٍيرمميلااولحو مل اجر ساو اهب لا تلذاو نسج
 مدئلاوباهتينكو عم نراه ساو يع: اءنعأو عثدواو اف ص حوٌوْس ويلا بكف

 كر ردع نانرمدعلا ديعوبي ووري لاي هبامنراو نيب سيف ةرهاذل دلو
 ةسوءرشعو عيسهةويموي ول ووص عسر اثالثلا موبيفؤنو ٌجباهدراو نيب امو عجستح
 لفه اا ناكو شوبجرب! نبا ضفإلاءنلوو يف قرمنملان اكورع ساو نيس عسي تفالخ تاكو
 اإل لما هيلادهع جير دمك الإ |صنتسا نان هوا يزل ءتسل ]ماب ماقال
 اًقالواوهوزامي اياها هدعاسو دابلإ ]مال عهعببلاءل زحاوةلورل صان نمل وربكتت
 نين انو ناٌئةنمؤركاملاب رمال نير ضفالا جرح ةس كاد لعاومافأو هيردنكسالا

 دحو محل ةرهاذلالا دامت دمزعم نيآتتا ميلا عرخ اعتب أكودي نررتاس ال مخ ةب|مجراو
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